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Περίληψη 
 

Με βάση την παραδοχή της οικονοµικής θεωρίας ότι οι οικονοµίες των χωρών 

επηρεάζονται από τα φορολογικά συστήµατα και τις µεταβολές στις πολιτικές, το 

παρόν πόνηµα ως στόχο έχει να καταγράψει την αναγκαιότητα αναδιοργάνωσης του 

φορολογικού συστήµατος στη χώρα µας, µε κατεύθυνση τον εκσυγχρονισµό, την 

αποτελεσµατικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, σε µία ευρωπαϊκή και παγκόσµια 

ανταγωνιστική οικονοµική πραγµατικότητα.  

Τα φορολογικά συστήµατα αποτελούν καθοριστικό φορολογικό και 

αναπτυξιακό εργαλείο για ισόρροπη ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης, βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε 

ανανέωση των βιοµηχανικών δοµών, προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της 

καινοτοµίας µε την εµφάνιση νέων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας, προστασία 

του περιβάλλοντος, εξοικονόµηση ενέργειας και επίτευξη της περιφερειακής 

σύγκλισης.  

Αποτελεί αναγκαιότητα πρώτης προτεραιότητας να σπάσει ο φαύλος κύκλος 

της αβεβαιότητας σε οικονοµικό, νοµικό και  φορολογικό πλαίσιο, τον µόνιµο και 

διαρκή αντίπαλο στον κόσµο των επιχειρήσεων. 

Στην παρούσα µελέτη επιχειρήθηκε µία όσο το δυνατόν πληρέστερη συγκριτική 

ανάλυση και καταγραφή των βασικών δοµών και τάσεων των φορολογικών 

συστηµάτων στην Ελλάδα και στην ΕΕ, η οποία ξεδιπλώνεται στις εξής τρεις 

ενότητες. 
 

Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει τρία κεφάλαια στα οποία αναπτύσσεται: 

 Ο ρόλος και η αναγκαιότητα του φορολογικού συστήµατος, καταγράφοντας 

παράλληλα τις στοχεύσεις για απλότητα, σταθερότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς 

και τις στρεβλώσεις των φορολογικών συστηµάτων. 

 Η περιγραφή των εννοιών του φόρου, της φορολογικής βάσης, καθώς και 

την κατηγοριοποίηση των φόρων. 

 Η ανάλυση της δεοντολογίας των φορολογικών συστηµάτων, µε την ηθική 

και οικονοµική τους προσέγγιση. 
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Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από δύο κεφάλαια τα οποία περιλαµβάνουν: 
 

 Το διεθνές περιβάλλον και τις στρατηγικές φορολογικές τάσεις στην ΕΕ, 

καθώς και µία συγκριτική µελέτη σχετικά µε το πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τη 

φορολογική πολιτική στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι συγκλίσεις και 

αποκλίσεις των φορολογικών συστηµάτων εντός ΕΕ µε βάση την άµεση και έµµεση 

φορολόγηση. 
 

 Παρουσίαση των φορολογικών συστηµάτων δύο ευρωπαϊκών χωρών, µε 

στοιχεία σχετικά µε τη φορολογική διοίκηση και τη δοµή των υπηρεσιών, το 

νοµοθετικό πλαίσιο των φόρων, τις ελεγκτικές υπηρεσίες και τα πληροφοριακά 

συστήµατα, καταλήγοντας συµπερασµατικά στα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα αυτών:  
 

� Γερµανίας: Με σαφώς καθορισµένο, αυστηρό νοµικό πλαίσιο 

φορολόγησης. Πλήρης αξιοποίηση µίας βάσης ηλεκτρονικών φορολογικών 

δεδοµένων, µε ευκολία ανάκτησης πληροφοριών και µεγάλες διαφορές σε 

σχέση µε την ελληνική φορολογική πρακτική. 
 

� Σουηδίας: Με φορολογικό σύστηµα ταυτόσηµο και συγγενικό όσον 

αφορά τις στοχεύσεις και την ηθική του προσέγγιση µε τις υπόλοιπες 

σκανδιναβικές χώρες, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται στοιχεία του σουηδικού 

µοντέλου, το οποίο στηρίζεται στο «παράδοξο», υψηλή φορολόγηση, 

εντυπωσιακά δοµηµένο κοινωνικό κράτος, υψηλή ανάπτυξη µε προσέλκυση 

επενδύσεων, σε πλήρη διαφοροποίηση µε το «ελληνικό µοντέλο φορολόγησης». 

 
Η τρίτη ενότητα περιλαµβάνει δύο κεφάλαια στα οποία: 

 Επιχειρείται µία δηµοσιονοµική προσέγγιση των δεδοµένων της χώρα µας 

σε σχέση µε τη διεθνή σκηνή, παρουσιάζοντας  τις προβλέψεις για το οικονοµικό 

περιβάλλον, καθώς και τις παθογένειες της Ελληνικής οικονοµίας µε ιδιαίτερη 

ανάλυση στην παραοικονοµία, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Επιπρόσθετα 

παρουσιάζεται η δοµή του Ελληνικού φορολογικού συστήµατος µε ανάλυση των 

φορολογικών τάσεων και  των οργανωτικών δυσχερειών της φορολογικής διοίκησης. 
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 Ολοκληρώνοντας το παρόν πόνηµα στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο, 

παρουσιάζονται οι προτάσεις για την αναδιοργάνωση του φορολογικού συστήµατος 

στην Ελλάδα, σε τρεις βασικές θεµατικές ενότητες:  

� Αναδιάρθρωση και κινητοποίηση της φορολογικής διοίκησης.  

� Νοµοθετική µεταρρύθµιση µε την απλοποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου. 

� Αλλαγή της φορολογικής νοοτροπίας και του συστήµατος κινήτρων για 

φορολογική συνέπεια και συµµόρφωση. 

Τέλος αναδεικνύεται ως πρωταγωνιστής, αλλά και καταλύτης επιτυχίας στην 

αναδιοργάνωση του φορολογικού συστήµατος η συντονισµένη συνεργασία και 

βούληση του πολιτικού συστήµατος, των διοικητικών υπηρεσιών, του στελεχιακού 

δυναµικού των υπηρεσιών, αλλά πρώτιστα όλων, των φορολογούµενων πολιτών, 

παραµερίζοντας τις αναχρονιστικά δογµατικές αντιστάσεις, τις φοβίες και τις 

καχυποψίες του παρελθόντος. 
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  
 
ΡΟΛΟΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

1.1  Αναγκαιότητα του φορολογικού συστήµατος  

 
 
Η αναγκαιότητα ύπαρξης των φορολογικών συστηµάτων προκύπτει από την 

αναγκαιότητα ύπαρξης δηµοσίων εσόδων προκειµένου τα κράτη να είναι σε θέση να 

εφαρµόσουν τις επιµέρους κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές τους. 

Η χρηµατοδότηση των δηµοσίων δαπανών, η σταθερότητα και η ενίσχυση της 

οικονοµικής ανάπτυξης καθώς και η αναδιανοµή του πλούτου αποτελούν τη 

δηµοσιονοµική, οικονοµική και κοινωνική στόχευση αντίστοιχα των δηµοσίων 

εσόδων σε µορφή φόρων ως το επιστέγασµα ενός επιτυχηµένου φορολογικού 

συστήµατος. 

Ως θεµελιώδης θεσµός της κοινωνικοοικονοµικής οργάνωσης των σύγχρονων 

κρατών επηρεάζει και καθορίζει επιµέρους λειτουργίες όπως αποταµίευση, 

κατανάλωση, επενδυτικό και επιχειρηµατικό κλίµα. 

Ο τρόπος µε τον οποίο οργανώνονται και εφαρµόζονται οι πολιτικές ενός 

φορολογικού συστήµατος επηρεάζει, εκτός από την εσωτερική δοµή και λειτουργία 

του πολιτικοκοινωνικοοικονοµικού συστήµατος της ίδιας της χώρας και τις υπόλοιπες 

χώρες, ανάλογα µε τη βαρύτητα αυτής στο συνολικό παγκόσµιο ΑΕΠ, µέσα από έναν 

εµφανή ή και πολλές φορές αφανή διεθνή φορολογικό ανταγωνισµό, προκειµένου να 

προσελκύονται επενδύσεις και κεφάλαια, τόσο στα στενά πλαίσια των κρατών όσο 

και στα πλαίσια λειτουργίας αυτών εντός οργανισµών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

µέλος της οποίας είναι και η χώρα µας.  

Συνεπώς τα φορολογικά συστήµατα αποτελούν όχι µόνο ένα απλό τεχνοκρατικό 

εργαλείο άσκησης δηµοσιονοµικής πολιτικής, αλλά ένα πολύπλοκο σύστηµα µε 

νοµικές, πολιτικές, διοικητικές και κοινωνικοοικονοµικές προεκτάσεις και 

επιδράσεις, η διαµόρφωση της οποίας αποτελεί µία σύνθετη διαδικασία. 

Μέρος αυτής της σύνθετης διαδικασίας αποτελούν και ο καθορισµός των 

φορολογικών συντελεστών, ο καθορισµός της φορολογικής βάσης, η σύνθεση του 
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µείγµατος αµέσων και εµµέσων φόρων, επενδυτικά φορολογικά κίνητρα και τέλος η 

δοµή της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας ενός φορολογικού συστήµατος, η 

οποία αποτελεί και το θέµα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 

 

1.2  Σύγχρονο διεθνοποιηµένο ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον 
 

 

Σε ένα συνεχώς διαµορφούµενο ανταγωνιστικό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον όπου 

η διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων οι ωφέλειες, οι «παγίδες», µα και οι  

προκλήσεις ταυτόχρονα αποτελούν το κίνητρο, αλλά και την αφετηρία όχι µόνο σε 

µικροοικονοµικό περιβάλλον, αλλά και σε επίπεδα µακροοικονοµίας, µε ένα 

σύγχρονο και δυναµικό φορολογικό σύστηµα, ως εργαλείο άσκησης των επιµέρους 

πολιτικών, προκειµένου να επιτευχθεί η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστική θέσης 

των οικονοµιών των κρατών. 
 

1.3  Στρεβλώσεις - Στοχεύσεις 
 
 

 
Κύριοι στόχοι των µεταρρυθµίσεων αυτών είναι συνήθως η απλοποίηση, η διαφάνεια, 

το χαµηλό διοικητικό κόστος, η κοινωνική δικαιοσύνη καθώς και η µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα. 
 
 

1.3.1 Απλό και Σταθερό Φορολογικό περιβάλλον 
 
 

Η πολυπλοκότητα των φορολογικών συστηµάτων οφείλεται στο µεγάλο αριθµό 

φόρων, στις συνεχείς φορολογικές παρεµβάσεις µε δαιδαλώδεις και 

περιπτωσιολογικές αναφορές,  στη νοµική ασαφή διατύπωση των φορολογικών 

νόµων, καθώς και στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών εφαρµογής τους στην 

πράξη. 

Συνεπώς η στόχευση ενός φορολογικού συστήµατος θα πρέπει να έχει τα 

χαρακτηριστικά της απλότητας, κατανοητότητας  και της εύκολης εφαρµογής µε 

ελάχιστο διαχειριστικό κόστος. 

Το φορολογικό σύστηµα είναι αναγκαίο να είναι σταθερό µε µεσοπρόθεσµο 

ορίζοντα εφαρµογής, αλλά να µην είναι άκαµπτο, ώστε εύκολα να µπορεί να 

προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες εγχώριες ή διεθνείς συνθήκες, χωρίς να 

απαιτούνται συχνές αλλαγές.  
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Κύριες κατευθύνσεις  για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελούν: 

Η κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής  νοµοθεσίας και σύνταξη 

Κώδικα του συνόλου της Φορολογικής Νοµοθεσίας και της ∆ιαδικασίας, µε συνεχή 

και επικαιροποιηµένη ενηµέρωση µε χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Ο φορολογούµενος οφείλει να γνωρίζει µε σαφήνεια του κανόνες και να µην 

είναι θύµα των ερµηνειών των ειδικών και των υπηρεσιών.  
 
 

1.3.2 Κοινωνικά ∆ίκαιο Φορολογικό περιβάλλον – Σχέσεις 
εµπιστοσύνης µε πολίτες 

 
 

Το φορολογικό σύστηµα πρέπει να διακρίνεται για το δίκαιο χαρακτήρα του στην 

κατανοµή των φορολογικών βαρών, έτσι ώστε άτοµα µε την ίδια φοροδοτική 

ικανότητα να έχουν την ίδια φορολογική επιβάρυνση και η επιβάρυνση να διαφέρει 

µόνο στις περιπτώσει διαφορετικής φοροδοτικής ικανότητας ή κοινωνικής 

προτεραιότητας.  

Είναι σηµαντικό σε ένα κράτος δικαίου – ευνοµίας και ισότητας «τα υποκείµενα 

του φόρου» πολίτες και επιχειρήσεις να εµπιστεύονται το υπάρχον φορολογικό 

σύστηµα, προκειµένου αυτό να είναι επιτυχές και εφαρµόσιµο και να µη αποτελεί 

«άλλοθι» για η διάπραξη αδικηµάτων φοροδιαφυγής.  
Οι πολίτες µη έχοντας εµπιστοσύνη στην απόδοση των χρηµάτων τους µέσω 

του κρατικού µηχανισµού, θεωρούν πως η φοροδιαφυγή αποτελεί αποδεκτή 

συµπεριφορά µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση των κρατικών παροχών και 

παρεµβάσεων. Προκύπτει έτσι ένας φαύλος κύκλος µεταξύ υποβάθµισης των 

παροχών του κράτους και φοροδιαφυγής.  

Ένα σύγχρονο φορολογικό σύστηµα πρέπει να ενισχύει το αίσθηµα κάθε πολίτη 

ότι καταβάλει δίκαια το φόρο που του αναλογεί σύµφωνα µε την συνταγµατική 

εηιταγή και ότι τα φορολογικά έσοδα διαχειρίζονται επ’ ωφελεία του κοινωνικού 

συνόλου και της εθνικής οικονοµίας. 

Για τον σκοπό αυτό επιβάλλεται: 

 Να µην υπάρχουν συγκαλυµµένες αυξήσεις των φορολογικών βαρών. 

 Να αποφεύγονται οι αιφνιδιαστικές αλλαγές που µεταβάλλουν τη 

συµπεριφορά ατόµων και επιχειρήσεων. 

 Να υπάρχει µηχανισµός ουσιαστικής ενηµέρωσης του πολίτη, ώστε οι 

φορολογούµενοι να διαπιστώνουν εύκολα της υποχρεώσεις και τα 

δικαιώµατά τους. 
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1.3.3 Παραοικονοµία – Φοροδιαφυγή 

 
∆ύο έννοιες σχετιζόµενες ως προς την αφετηρία της επιβολής φόρων υποχρεωτικού 

και µονοµερούς χαρακτήρα, αλλά όχι ταυτόσηµες.  

Η διαφοροποίηση αυτών είναι εννοιολογική ενώ ταυτίζονται ως προς τις 

συνέπειες τους στην καταγεγραµµένη οικονοµία και τους αντίστοιχους τρόπους 

συρρίκνωσής τους. 

 

1.3.3.1 Παραοικονοµία. 
 
 
Το φαινόµενο της παραοικονοµίας συναντάτε στη διεθνή βιβλιογραφία και σε όλες 

τις γλώσσες  µε διαφορετική ορολογία ως underground economy και Hidden 

Economy, (αγγλ), Untergrundwirtschaft και schattenwirtschaft (γερµ.) ως η µη 

καταγεγραµµένη οικονοµία, η «µαύρη αγορά», το µη καταγεγραµµένο ΑΕΠ, ως 

αποτέλεσµα: 
 

 των φορολογικών βαρών και των ασφαλιστικών εισφορών 

 των θεσµικών περιορισµών 

 του κρατικού νοµοθετικού παρεµβατισµού 

 της διάρθρωσης της οικονοµίας 
  

Η µη επίσηµη καταγραφή από τις υπηρεσίες των κρατών (Στατιστική Υπηρεσία, 

Τράπεζα Ελλάδος, Υπουργείο Οικονοµικών) του συνόλου του ΑΕΠ έχει συνέπειες 

αρνητικές προφανώς, αλλά και θετικές ανέλπιστα, ως ακολούθως: 
 

Οι αρνητικές συνέπειες της παραοικονοµίας 

� Μη αποτελεσµατική εφαρµογή της δηµοσιονοµικής πολιτική, λόγω 

λανθασµένων δεδοµένων ως βάση υπολογισµού 

� Αναξιοπιστία στατιστικών δεδοµένων, τόσο στο εσωτερικό (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ), όσο και στο εξωτερικό (ΕΕ, 

ΟΟΣΑ) 

� Λάθος κατευθύνσεις σε επιµέρους πολιτικές (απασχόληση, υγεία, παιδεία) 

� Λάθος κατευθύνσεις στην εφαρµογή πολιτικών αναδιανοµής φορολογικών 

βαρών  

� Λάθος κατευθύνσεις στην εφαρµογή πολιτικών αναδιανοµής εισοδήµατος  
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� Αρνητική Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων οι οποίες δεν ασκούν 

παραοικονοµία 

 

Οι «Θετικές» Συνέπειες της Παραοικονοµίας 

� Θετικές επιπτώσεις στην ανεργία 

� Αυξηµένη ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 

παραοικονοµία 

� Πραγµατική ευηµερία των πολιτών 

� Αυξηµένους πόρους από οργανισµούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω 

αναληθών δεδοµένων 

� Μειωµένους πόρους προς οργανισµούς όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση, λόγω 

αναληθών δεδοµένων 

 

1.3.3.2 Φοροδιαφυγή 
 

 
Η Φοροδιαφυγή αποτελεί σοβαρό οικονοµικό έγκληµα - απάτη σε βάρος του 

κράτους. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως η µε οποιοδήποτε τρόπο απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης ενός φορολογούµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου από τις 

φορολογικές Αρχές. 

Η φοροδιαφυγή εκτός από ποινικό αδίκηµα που µπορεί να σηµειωθεί κατά 

παράβαση ή καταστρατήγηση του φορολογικού νόµου, θεωρείται και έντονα 

αντικοινωνική συµπεριφορά δεδοµένου ότι το συνολικό ποσό αυτής θα κληθεί τελικά 

να επωµισθεί, µε πρόσθετα κυβερνητικά µέτρα, το σύνολο των φορολογουµένων. 

Μέθοδοι και τεχνάσµατα φοροδιαφυγής 

 Αποκρύπτοντας εισοδήµατα από διάφορες πηγές µε σκοπό την πληρωµή 

χαµηλότερου φόρου 

 Εµφανίζοντας υπερβολικές ή πλαστές δαπάνες ώστε να επωφεληθεί από 

εκπτώσεις φόρου 

 ∆ηµιουργώντας αφανείς εταιρείες, καθώς και εταιρίες offshore 

 Καταστρατήγηση ευνοϊκής νοµοθεσίας ειδικών σκοπών 

 Ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος 
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Συνέπειες της  φοροδιαφυγής 

 Υπονόµευση προσπαθειών  δηµοσιονοµικής εξυγίανσης µε τη δηµιουργία 

ελλειµµάτων 

 Τορπιλίζεται η βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών µε συνέπειες την 

αναποτελεσµατικότητα της οικονοµικής πολιτικής και την σπατάλη πόρων 

σε µη παραγωγική βάση 

 Θίγονται ζητήµατα ισονοµίας και ισοπολιτείας και δηµιουργία αρνητικής 

φορολογικής συνείδησης 

 Μειώνεται  ο ρόλος του κοινωνικού κράτους 

 Επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική συνοχή, µέσω της ανισοκατανοµής 

φορολογικών βαρών 

 ∆ηµιουργία συνθηκών αθέµιτου ανταγωνισµού στην οικονοµία 

 

1.3.4 ∆ιαφθορά 
 
 
Γενικά, διαφθορά είναι η µε κάθε τρόπο καταχρηστική, παράνοµη σχεδίαση και 

εφαρµογή της εξουσίας από δηµόσιους λειτουργούς µε προσωπικά οφέλη.  

Ο ∆είκτης ∆ιαφάνειας, (Corruption Perceptions Index) εκδίδεται κάθε χρόνο 

από το 1995 από την οργάνωση ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια (Transparency International), 

όπου η κλίµακα της διαφθοράς ποικίλλει στα διάφορα κράτη. Ταυτόχρονα στα 

πλαίσια της ΕΕ, κανένα κράτος δεν είναι εξ ολοκλήρου απαλλαγµένο από τη 

διαφθορά. Παρά τη σηµαντική πρόοδο που σηµείωσαν ορισµένες χώρες, τα µέτρα 

κατά της διαφοράς, συνολικά, είναι πολύ άτολµα και αποσπασµατικά, παρόλη την 

ύπαρξη νόµων, φορέων και διεθνών οργανισµών στα πλαίσια αντιµετώπισής της. 

Σηµειώνεται ότι µε την απόφαση Απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ της 

Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέµησης 

της απάτης (OLAF). 

Το κόστος της διαφθοράς: Υπολογίζεται ότι η ΕΕ χάνει εξ αιτίας της 

διαφθοράς 120 δισ. Ευρώ το χρόνο, που αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφθορά στη δηµόσια και κατά συνέπεια 

εν προκειµένω στη φορολογική διοίκηση είναι: 

 Η πολυνοµία και πολυπλοκότητα του φορολογικού νοµοθετικού πλαισίου, 

µε δυνατότητα αµφιλεγόµενης ερµηνείας των νόµων 
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 Οι αιφνίδιες αλλαγές που µεταβάλλουν το συνολικό φορολογικό περιβάλλον 

 Η µη ύπαρξη µηχανισµού ουσιαστικής ενηµέρωσης του πολίτη, ώστε οι 

φορολογούµενοι να διαπιστώνουν εύκολα της υποχρεώσεις και τα 

δικαιώµατά τους 

 Η συσσώρευση εξουσιών στις φορολογικές αρχές 

 Η έλλειψη εσωτερικών ελεγκτικών µηχανισµών των υπαλλήλων 

 Η αυξανόµενη τάση υπερφορολόγησης και η άρνηση για φορολογική 

συµµόρφωση 

 
Ως συνέπειες της διαφθοράς αναφέρονται:  

 
 Η υπονόµευση της οικονοµικής ανάπτυξης  

 Υπονόµευση προσπαθειών  δηµοσιονοµικής εξυγίανσης  

 Αφαίµαξη πόρων από την πραγµατική οικονοµία 

 ∆ηµιουργία συνθηκών αθέµιτου ανταγωνισµού στην οικονοµία  

 Άνιση κατανοµή  φορολογικών βαρών 

 Θίγονται ζητήµατα ισονοµίας και ισοπολιτείας  

 αρνητική φορολογική συνείδηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 
ΕΝΝΟΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΩΝ 
 
 
2.1  Εννοιολογική προσέγγιση Φόρου – Φορολογικής βάσης  
 
 
2.1.1  Εννοιολογική προσέγγιση Φόρου 
 
 
Ο φόρος αποτελεί την πιο κοινωνικά δίκαιη αναγκαστική, οριστικού χαρακτήρα και 

άνευ αντιπαροχής εισφορά των πολιτών στο κράτος, προκειµένου να καλυφθούν οι 

δηµόσιες δαπάνες και κατ’ επέκταση ο µε αυτό τον τρόπο επιµεριστική συµµετοχή 

στο κόστος των κοινωνικών και οικονοµικών αγαθών και υπηρεσιών του κράτους. 

Η δοµή των φόρων (ταµιευτικός, οικονοµικός και κοινωνικός χαρακτήρας), 

καθώς επίσης και οι κανόνες σχεδίασης και εφαρµογής αυτών µέσα ένα οργανωµένο 

πλαίσιο λειτουργίας αποτελούν το φορολογικό σύστηµα των κρατών. 

Οι φόροι αποτελούν το βασικό εργαλείο άσκησης οικονοµικής πολιτικής µε 

πολιτισµικές και κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς µέσω της φορολογικής πολιτικής 

χρηµατοδοτούνται, όπως προαναφέρθηκε, οι δηµόσιες δαπάνες, επηρεάζουν τα  

επίπεδα απασχόλησης και πληθωρισµού σε µία χώρα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί 

εργαλείο πιο δίκαιης διανοµής ή και αναδιανοµής του πλούτου. 

 

2.1.2 Φορολογική Βάση – Υποκείµενα του φόρου  
 
Ως φορολογική βάση νοείται η βάση υπολογισµού επι της οποίας υπολογίζεται το 

ποσό του οφειλόµενου φόρου από τα υποκείµενα του φόρου. 

Ως βάση υπολογισµού του φόρου νοείται: 

 Το καταγεγραµµένο συνολικό εισόδηµα πραγµατικό ή τεκµαρτό 

 Η περιουσία 

 Η δαπάνη 

 

2.1.3  Υποκείµενα του φόρου 
 
 
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο αποκτά παγκόσµιο εισόδηµα σε µία ή 
περισσότερες χώρες αποτελούν τα υποκείµενα του φόρου. 
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2.2  Ταξινόµηση των φόρων κατά τον ΟΟΣΑ 
 
 
Η ταξινόµηση των φόρων βάσει των κυρίων τίτλων ορίσθηκε διεθνώς, 

κωδικοποιήθηκε και προσδιορίζει τη βάση στην οποία ο φόρος επιβάλλεται. 

Συγκεκριµένα: 
 

 Φόροι στο εισόδηµα, στα κέρδη και στα πάγια κεφαλαιακά κέρδη (κωδικός 

1000)  

 Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλειας (κωδικός 2000)  

 Φόροι στους εργοδότες βασισµένοι στη µισθοδοσία ή στο ενεργό ανθρώπινο 

δυναµικό (κωδικός 3000) 

 Φόροι Περιουσίας (κωδικός 4000) 

� Περιοδικοί φόροι στην ακίνητη περιουσία (κωδικός 4100) 

� Περιοδικοί φόροι στο καθαρό πλούτο (κωδικός 4200) 

� Φόροι κληρονοµιών, δωρεών και ακινήτων (κωδικός 4300) 

� Φόροι σε χρηµατοοικονοµικές και κεφαλαιακές συναλλαγές (κωδικός 

4400) 

 Φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες (κωδικός 5000) 

� Φόροι στην παραγωγή, πώληση, µεταφορά, ενοικίαση και παράδοση 

αγαθών και προσφοράς υπηρεσιών (κωδικός 5100) 

o Γενικοί Φόροι (κωδικός 5110). 

o Φόροι Προστιθέµενης Αξίας (κωδικός 5111) 

o Έµµεσοι φόροι (κωδικός 5121) 

 Άλλοι φόροι (κωδικός 6000) 

 
 
2.3  Κατηγοριοποίηση των φόρων στη χώρα µας  
 
 
2.3.1 Η άµεση φορολόγηση 
 
 
Η άµεση φορολόγηση παραπέµπει στην  καταβολή των εισφορών άµεσα από τους 

πολίτες προς το κράτος. Είναι ο πιο συνηθέστερος τρόπος φορολόγησης των φυσικών 

προσώπων και νοµικών προσώπων. Η άµεση φορολόγηση είναι η πλέον δίκαιη, γιατί 

µπορεί να γίνει διάκριση των προσώπων σε εισοδηµατικές τάξεις και να καθοριστεί 
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ανάλογα µε το Εισόδηµα (πραγµατικό ή τεκµαρτό) σε µία διαχειριστική περίοδο το 

ύψος του φορολογικού βάρους. 

 
 
2.3.1.1 Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων 
 
 
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών 

Προσώπων (Ν.2238/94), ορίζεται ως: 

Αντικείµενο του φόρου: 

Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει είτε στην 

ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή και αποκτάται από κάθε φυσικό πρόσωπο. Σηµειώνεται 

ότι ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού σε σχέση µε τις πηγές εισοδήµατος υπάρχουν 

τρία συστήµατα επιβολής του φόρου: 

 Αναλυτικού φόρου, µε διαχωρισµό των εισοδηµατικών πηγών και 

διαχωρισµό στη φορολόγηση , µετά την αφαίρεση δαπανών ή µη. 

 Ενιαίου φόρου, µε συνολικό υπολογισµό όλων των πηγών εισοδήµατος 

(εφαρµογή στην Ελλάδα Ν. 2238/94) 

 Μεικτού φόρου, µε εφαρµογή των δύο προηγούµενων περιπτώσεων 
 

Υποκείµενο του φόρου: 

Σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το 

οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το 

εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα 

από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαµονής του. Ως συνήθης θεωρείται η 

διαµονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ηµέρες συνολικά 

µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος.  

 
Το εισόδηµα ανάλογα µε την πηγή της προέλευσής του διακρίνεται σε κατηγορίες 
ως εξής:  
 
Α-Β. Εισόδηµα από ακίνητα.  

Γ. Εισόδηµα από κινητές αξίες.  

∆. Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις.  

Ε. Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις.  

ΣΤ. Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες.  

Ζ. Εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων και από κάθε άλλη πηγή 
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Υπολογισµός και καταβολή του φόρου βάσει συντελεστών 
 

Το δηλωθέν εισόδηµα πραγµατικό ή αυτό που προκύπτει µε βάση τις αντικειµενικές 

δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του 

φορολογουµένου υποβάλλεται σε φόρο µε βάση την ακόλουθη κλίµακα (άρθρο 9 

Ν.2238/94):  

 
Πίνακας 2.1: Υπολογισµού φόρου Φ.Π. (Ν.2238/94) 
  

Κλιµάκιο 

Εισοδήµατος 

(ευρώ)  

Φορολογικός 

Συντελεστής %  

Φόρος 

Κλιµακίου 

(ευρώ)  

Σύνολο 

Εισοδήµατος 

(ευρώ)  

Σύνολο 

Φόρου 

(ευρώ)  

5.000 0 0 5.000 0 

7.000 10 700 12.000 700 

4.000 18 720 16.000 1.420 

10.000 25 2.500 26.000 3.920 

14.000 35 4.900 40.000 8.820 

20.000 38 7.600 60.000 16.420 

40.000 40 16.000 100.000 32.420 

άνω των 100.000 45    

  
 

Η ανωτέρω κλίµακα προοδευτικού συντελεστή αναπροσαρµόζεται και 

αυξοµειώνει τα αφορολόγητα, ή αναπροσαρµόζει τις κλίµακες και τους φορολογικούς 

συντελεστές, ανάλογα µε τις κατευθύνσεις της οικονοµικής πολιτικής. 

 
.  
2.3.1.2 Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων 
 
 
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών 

Προσώπων (Ν.2238/94), ορίζεται ως: 
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Αντικείµενο του φόρου: 
 

α) Σε ηµεδαπές γενικά ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, 

µε εξαίρεση τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες, το συνολικό καθαρό εισόδηµα 

ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή 

β) Σε δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νοµικά πρόσωπα, το 

συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος.  

γ) Στους συνεταιρισµούς που έχουν συσταθεί νόµιµα και στις ενώσεις αυτών, 

στο συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, 

πριν από την αφαίρεση των χορηγούµενων εκπτώσεων στα µέλη τους. Τα 

διανεµόµενα κέρδη και οι χορηγούµενες εκπτώσεις στα µέλη λαµβάνονται από το 

υπόλοιπο των κερδών, που αποµένει µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 

εισοδήµατος.  

Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής δεν λαµβάνονται υπόψη οι χορηγούµενες 

επί των τιµολογίων πωλήσεως εκπτώσεις σε διατιµηµένα είδη και µέχρι των 

επιτρεπόµενων από τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις ποσοστών.  

δ) Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, 

καθώς και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς οι οποίοι αποβλέπουν στην 

απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων, το καθαρό εισόδηµα ή κέρδος το οποίο 

προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το 

οποίο προκύπτει από τη µόνιµη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την 

έννοια του άρθρου 100 

ε) Σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το καθαρό εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή ή την 

αλλοδαπή µόνο από την εκµίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. ∆εν 

αποτελούν αντικείµενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήµατα αυτών των νοµικών 

προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδα τους που πραγµατοποιούνται κατά 

την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.  

στ) Σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το καθαρό εισόδηµα από κάθε πηγή, που προκύπτει στην 

ηµεδαπή. ∆εν αποτελούν αντικείµενο φορολογίας τα κάθε είδους άλλα έσοδα αυτών 

των νοµικών προσώπων που πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης 

του σκοπού τους.  
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Υποκείµενο του φόρου: 
 

Στο φόρο υπόκεινται:  

α) Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες.  

β) Οι δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νοµικά 

πρόσωπα.  

γ) Οι συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα και οι ενώσεις τους.  

δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο 

εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισµοί που αποβλέπουν 

στην απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων.  

ε) Οι ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης.  

στ) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. 
 
 

Υπολογισµός του φόρου  
 

1. Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος 

υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµά 

τους. Με το συντελεστή αυτόν φορολογούνται και τα κέρδη που δηλώνονται µε την 

οριστική δήλωση που υποβάλλουν τα υπό εκκαθάριση νοµικά πρόσωπα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 101 µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 107, ανεξάρτητα από το χρόνο που τέθηκαν σε 

εκκαθάριση. Ειδικά για τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών οµόρρυθµων ή 

ετερόρρυθµων εταιρειών έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

10. Το εισόδηµα από επιχειρηµατική αµοιβή υπόκειται σε φορολογία µε τις γενικές 

διατάξεις, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της αµοιβής αυτής είναι κάτοικος ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής.  

Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων έχουν εφαρµογή, εφόσον οι 

οµόρρυθµοι εταίροι ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρον µε βάση τη 

νοµοθεσία του κράτους ? µέλους στο οποίο έχει την έδρα της η προσωπική εταιρεία. 

 

2. Για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για 

τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2009 και 2010, είκοσι τέσσερα τοις εκατό 

(24%) για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2011, είκοσι τρία τοις εκατό (23%) 
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για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2012, είκοσι δύο (22%) για τα εισοδήµατα 

του οικονοµικού έτους 2013, είκοσι ένα τοις εκατό (21%) για τα εισοδήµατα του 

οικονοµικού έτους 2014 και είκοσι τοις εκατό (20%) για τα εισοδήµατα του 

οικονοµικού έτους 2015 και εποµένων. 

 
 

2.3.2 Έµµεση Φορολόγηση  
 
 
Η έµµεση φορολόγηση παραπέµπει στην καταβολή των εισφορών, η οποία γίνεται µε 

µη άµεσο τρόπο. Στηρίζεται στο σκεπτικό άντλησης εσόδων σε περιπτώσεις που δεν 

είναι αυτό εφικτό ή εύκολο µέσω των κλιµάκων της άµεσης φορολόγησης.  

Ως παράδειγµα έµµεσης φορολόγησης αναφέρεται ο Φόρος Προστιθέµενης 

Αξίας (ΦΠΑ), ο φόρος κύκλου εργασιών (πλην ΦΠΑ), τέλη χαρτοσήµου, φόρος 

µεταβίβασης ακινήτων. 

Οι περιπτώσεις αυτών των φόρων έχουν το χαρακτηριστικό της καταβολής από 

τον τελικό καταναλωτή, τον τελικό ιδιοκτήτη του αγαθού ή λήπτη της υπηρεσίας. 

Ενώ ό υπόχρεος για την απόδοση στο κράτος είναι ο ασκών την επιχειρηµατική 

δράση. 

 
 

2.3.2.1  Ο φόρος προστιθέµενης αξίας(Φ.Π.Α.) 
 

Φόρος ο οποίος επιβάλλεται επι της προστιθέµενης αξίας  σε κάθε στάδιο παραγωγής, 

σε αντίθεση µε τα άλλα είδη φόρου (Φ.Κ.Ε. – φόρος κύκλου εργασιών) οι οποίοι 

επιβάλλονταν επι της σωρευτικής αξίας αγαθών και υπηρεσιών.  

 
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τον κυρωµένο Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 

(Ν.2859/2000): 

Αντικείµενο του φόρου είναι :  
 

α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγµατοποιούνται 

από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο στο φόρο που 

ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα,  

β) η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας,  

γ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγµατοποιείται από επαχθή αιτία 

στο εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο στο φόρο. 
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δ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης, που πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο φόρο ή από µη 

υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εµπίπτουν 

στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11.  

 

2.3.2.2 Οι φόροι κατανάλωσης 

 

Οι Φόροι Κατανάλωσης εντάσσονται στους έµµεσους - επιρριπτόµενους φόρους και 

επιβάλλονται σε επιλεγµένα προϊόντα σε αντίθεση µε το Φ.Π.Α. που επιβάλλεται σε 

όλα σχεδόν τα προϊόντα και υπηρεσίες. Στη χώρα µας οι έµµεσοι αυτοί φόροι 

προβλέπονται από τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρµονίστηκαν σε 

κοινοτικό επίπεδο από 1.1.1993 µε την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την 

κατάργηση των ενδοκοινοτικών συνόρων.  

Στα πλαίσια αυτά θεσπίστηκαν εναρµονισµένοι µηχανισµοί για την επιβολή του 

φόρου, κοινοί κανόνες για την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των 

αγαθών που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. αλλά και ελάχιστοι συντελεστές φορολογίας.  

Με Ε.Φ.Κ. επιβαρύνονται τα ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια, τα 

βιοµηχανοποιηµένα καπνά, η αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά σε όλα τα 

Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλονται τόσο στα προϊόντα που 

παράγονται στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε αυτά που προέρχονται από άλλα 

Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ή εισάγονται από Τρίτες Χώρες. Το κύριο χαρακτηριστικό 

αυτού του φόρου είναι ότι καταβάλλεται όταν τα εµπορεύµατα τίθενται στην 

κατανάλωση . Στις περισσότερες των περιπτώσεων, µε τον Ε.Φ.Κ. βεβαιώνεται και 

εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγµή ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

καθώς και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση.  

 

2.3.3 Ασφαλιστικές εισφορές 
 

Είναι ο φόρος ο οποίος επιβάλλεται στην εργασία και περιλαµβάνει ένα ποσοστό από 

τον εργαζόµενο και ένα από τον εργοδότη. Ως βάση υπολογισµού αυτών των 

εισφορών θεωρούνται οι µικτές αποδοχές των εργαζόµενων ασφαλισµένων, καθώς 

και των αυτοαπασχολούµενων. 
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2.3.4  Λοιπές ακαδηµαϊκές διακρίσεις των φόρων 
 

Ανάλογα µε το κριτήριο το οποίο χρησιµοποιείται οι φόροι κατηγοριοποιούνται ως 

ακόλουθα: 

∆ιάκριση των φόρων σε σχέση µε τη φορολογική βάση 

 Πραγµατικοί φόροι: Επιβολή βάσει αξίας αγαθού, υπηρεσίας  

 Προσωπικοί φόροι:  Επιβολή βάσει οικονοµικών δεδοµένων του 

φορολογούµενου  

∆ιακρίσεις των φόρων µε βάση τη µέθοδο υπολογισµού  

 Πραγµατικοί : ως βάση υπολογισµού είναι το πραγµατικό εισόδηµα. 

 Τεκµαρτοί: ως βάση υπολογισµού αποτελεί το τεκµαρτό (τεκµήρια 

δαπανών διαβίωσης)  

 Ειδικευµένοι: ως βάση υπολογισµού αποτελεί η εξειδίκευση του αγαθού 

(καύσιµα, ποτά)  

∆ιάκριση µε βάση τους προβλεπόµενους συντελεστές. 

 Αναλογικοί : προσδιορισµός φόρου ως συντελεστή επι τοις εκατό (ΦΠΑ, 

Εισόδηµα Ν.Π)  

 Προοδευτικοί : προσδιορισµός φόρου βάσει κλίµακας (Εισόδηµα Φ.Π) 

 Αντιστρόφου προοδευτικότητας:  προσδιορισµός προσαυξηµένου 

συντελεστή φόρου αντιστρόφως  ανάλογα µε το εισόδηµα 

 Πάγιοι: προσδιορισµός κατ’ αποκοπή (τέλη χαρτοσήµου) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  
  
 

∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
 
3.1  Αρχές και κανόνες Φορολογίας  
 
 
3.1.1  Ιστορικά  
 
 
Οι κανόνες φορολογίας ορίσθηκαν από τον Adam Smith το 1776 και εφαρµόζονται 

µέχρι σήµερα στα σύγχρονα φορολογικά. 

 Κανόνας φορολογικής δικαιοσύνης και ισότητας, εισφορά ανάλογα µε τις 

δυνάµεις των φορολογουµένων. 

 Κανόνας της βεβαιότητας του φόρου, ο χρόνος, ο τρόπος πληρωµής του 

φόρου και το πληρωτέο ποσό πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένα. 

 Κανόνας της προσφορότητας ή καταλληλότητας του φόρου, ο φόρος 

επιβάλλεται σε χρόνο και µε τρόπο πιο πρόσφορο για τον φορολογούµενο. 

 Κανόνας της οικονοµικότητας του φόρου, µικρότερη δυνατή διαφορά 

ανάµεσα στο φόρο που καταβάλλουν οι πολίτες και στο ποσό που εισπράττει 

το δηµόσιο. 

 
3.1.2 Φορολογία και Ελληνικό Σύνταγµα  
 
 
Σύµφωνα µε το Ελληνικό Σύνταγµα ισχύουν οι κάτωθι αρχές: 
 

 Αρχή της νοµιµότητας του φόρου, δηλαδή της επιβολής του φόρου µε τυπικό 

νόµο                (άρθρο 78παρ.1 του Ελληνικού Συντάγµατος - 1. Kανένας φόρoς 

δεν επιβάλλεται oύτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόµo πoυ καθoρίζει τo 

υπoκείµενo της φoρoλoγίας και τo εισόδηµα, τo είδoς της περιoυσίας, τις 

δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγoρίες τoυς, στις oπoίες αναφέρεται o 

φόρoς). 

 Αρχή της βεβαιότητας του φόρου, ο φόρος θα πρέπει να είναι βέβαιος και 

εκκαθαρισµένος (άρθρο 78παρ.1 Συντάγµατος - οµοίως). 

 Αρχή της µη αναδροµικότητας των φορολογικών ρυθµίσεων, (άρθρο 

78παρ.2 - 2. Φόρoς ή άλλo oπoιoδήπoτε oικoνoµικό βάρoς δεν µπoρεί να 
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επιβληθεί µε νόµo αναδρoµικής ισχύoς πoυ εκτείνεται πέρα από τo oικoνoµικό 

έτoς τo πρoηγoύµενo εκείνoυ κατά τo oπoίo επιβλήθηκε). 

 Αρχή της καθολικότητας του φόρου (άρθρο 4παρ.5 Συντάγµατος - Oι 

Έλληνες πoλίτες συνεισφέρoυν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλoγα µε 

τις δυνάµεις τoυς). 

 Αρχή της φορολογικής ισότητας (άρθρο 4παρ.5 Συντάγµατος - Oι Έλληνες 

πoλίτες συνεισφέρoυν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλoγα µε τις 

δυνάµεις τoυς). 

 
 
3.2  Παράγοντες που διαµορφώνουν τη φορολογική δικαιοσύνη  
 
 

 Η φοροδοτική ικανότητα η οποία εκφράζεται µε τον προοδευτικό φόρο 

 Η αρχή της καθολικότητας σύµφωνα µε την οποία ο φόρος πρέπει να 

καταβάλλεται από όλους τους πολίτες που ζούνε στην Ελλάδα (Έλληνες και 

αλλοδαπούς) 

 Ο διαφορισµός της φορολογητέας ύλης δηλαδή διάκρισης των εισοδηµάτων 

ανάλογα µε την πηγή προέλευσής τους σε κατηγορίες 

 Το πρόβληµα της διπλής φορολογίας το οποίο αποφεύγεται µε την 

υπογραφή διµερών συµβάσεων µεταξύ των κρατών 

 Ο προσωπικός ή πραγµατικός χαρακτήρας του φόρου ο οποίος λαµβάνει 

υπόψη του τη φοροδοτική ικανότητα και την προσωπική κατάσταση του 

φορολογουµένου 

 
 
3.3  Οικονοµική και ηθική προσέγγιση της φορολογίας  
 
 
3.3.1  Οικονοµική Προσέγγιση 

 

Σε οικονοµικούς όρους, η φορολογία µεταφέρει πλούτο από τα νοικοκυριά ή τις 

επιχειρήσεις προς την κυβέρνηση της χώρας. Οι παρενέργειες της φορολογίας τόσο 

µικροοικονοµικά όσο και µακροοικονοµικά αποτελούν ένα σηµαντικό θεωρητικό και 

ερευνητικό κεφάλαιο για την πραγµατική οικονοµία. Η φορολογία όµως δεν αποτελεί 

ποτέ µια απλή µεταφορά του πλούτου.  
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Οι οικονοµικές θεωρίες προσεγγίζουν το ερώτηµα για τον τρόπο µε τον οποίο 

θα µεγιστοποιηθεί η οικονοµική ευηµερία, µέσω της συνεχούς κρατικής 

παρεµβατικότητας στη φορολογία και της εξαρτηµένης από το κράτος παραγωγικής 

διαδικασίας.  

Η σχέση κράτους-κοινωνίας δεν εγγυάται τη συλλογικότητα στην αναπτυξιακή 

διαδικασία, ενώ η φόροι δηµιουργούν στρεβλώσεις σ’ αυτή τη διαδικασία. 

Οι φόροι επηρεάζουν τη συµπεριφορά των πολιτών – φορολογουµένων µε 

αρνητισµό στην εργασία και το επιχειρείν. 

Η οικονοµική θεωρία (Feldstein -1982) διατείνεται ότι υπάρχει αρνητική σχέση 

ανάµεσα στη υψηλή φορολόγηση και στην επιχειρηµατική επένδυση. Η  υψηλή 

φορολόγηση δηµιουργεί τάσεις φυγής της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρες µε 

χαµηλή φορολογία. Η υψηλή φορολόγηση µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του 

επιπέδου οικονοµικής δραστηριότητας και απασχόλησης. 

 
 
3.3.2  Ηθική Προσέγγιση 

 
 
Ο πολίτης - φορολογούµενος πληρώνει το φόρο του για λόγους συνειδησιακής ηθικής 

(φορολογική συνείδηση) και για λόγους που σχετίζονται µε τις σχέσεις τιµής και 

εµπιστοσύνης µε το κράτος και τις πολιτικές του. Η εµπιστοσύνη µεταξύ κράτους και 

φορολογούµενου δοµείται στη βάση της ανταποδοτικότητας µεταξύ καταβαλλόµενου 

φόρου και λήψης δηµοσίων αγαθών -υπηρεσιών, µέσα από σαφείς κανόνες και αρχές 

του φορολογικού συστήµατος (νοµιµότητας, ισότητας, καθολικότητας, βεβαιότητας). 
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  
  

∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  &   

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

 

Εισαγωγή 
 
 
Για την πληρέστερη και καλύτερη κατανόηση των στρατηγικών φορολογικών 

επιλογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυπώνονται στο παρόν κεφάλαιο, µελέτες 

διεθνών οργανισµών (Παγκόσµια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση), για τις 

γενικότερες τάσεις και προοπτικές της ∆ιεθνούς Οικονοµίας σε µία περίοδο η οποία 

χαρακτηρίζεται ως περίοδος αστάθειας, πολλαπλών και περίπλοκων δηµοσιονοµικών 

και λοιπών δυσλειτουργιών και προβληµάτων. 

 
 
4.1 Τάσεις και Προοπτικές της ∆ιεθνούς Οικονοµίας – της ΕΕ και 

της Ευρωζώνης 

 

∆ιεθνής Οικονοµία 

Παρά τη µικρή αναθέρµανση της παγκόσµιας οικονοµίας στις αρχές του 2012, 

αναµένεται επιβράδυνση στην περιοχή του 3,5% σε ετήσια βάση. Η Ευρωζώνη 

εισέρχεται σε ύφεση, σε ένα κλίµα αβεβαιότητας, λόγω των δηµοσιονοµικών 

εξελίξεων.   

Ωστόσο, οι προσδοκίες για  ανάκαµψη παραµένουν εύθραυστες, µε το 

παγκόσµιο ΑΕΠ να εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 3,5% το 2012 (από 3,9% το 2011) 

και κατά 4,1% το 2013, σύµφωνα µε το ∆ΝΤ.  

 

Ε.Ε. 27  &  Ευρωζώνη 

 

Το πρώτο τρίµηνο του 2012, το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε µε ετήσιο 

ρυθµό 0,1%, έναντι αύξησης 0,7% στο δ’ τρίµηνο του 2011. Σε επίπεδο ΕΕ-27, ο 
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ρυθµός µεγέθυνσης επιβραδύνθηκε από 0,8% στο τελευταίο τρίµηνο του 2011 σε 

0,1% το α’ τρίµηνο του 2012.  Σηµειώνεται ότι ο ρυθµός οικονοµικής 

ανάπτυξης επιβραδύνθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ-27 (εκτός από τη Φιλανδία και 

τη Σουηδία) σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, µε 3 επιπλέον χώρες να 

καταγράφουν αρνητικές επιδόσεις (Τσεχία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία), αυξάνοντας 

τον αριθµό των χωρών που βρίσκονται σε ύφεση το α’ τρίµηνο του 2012 στις 10. Η 

περαιτέρω µείωση της κατανάλωσης (ιδιωτικής και δηµόσιας) καθώς και η ανακοπή 

της ανόδου των επενδύσεων, αποτελούν τα κύρια αίτια της συρρίκνωσης της 

οικονοµικής δραστηριότητας.  

Η προσδοκώµενη ανάκαµψη της Ευρωπαϊκής οικονοµίας είναι εξαιρετικά 

εύθραυστη, ενώ παράλληλα διευρύνεται η ανησυχία για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση της κρίσης χρέους και αυξάνονται οι αµφιβολίες για την ευρωστία του 

χρηµατοπιστωτικού κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

4.2 Φορολογικές Πολιτικές Στοχεύσεις στην Ε.Ε. 

 

Σε ένα διεθνές περιβάλλον, το οποίο συνεχώς µεταβάλλεται τεχνολογικά, εργασιακά 

και ως προς τη δοµή, ανάπτυξη και διακίνηση του κεφαλαίου, το ζητούµενο 

παραµένει η συνεχής ανάπτυξη των οικονοµιών και η ανταγωνιστικότητα των 

οικονοµιών των κρατών. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και παρά τις 

ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των φορολογικών συστηµάτων µεταξύ των επιµέρους 

κρατών, «ως εσωτερική υπόθεση αυτών», οι βασικές πολιτικές και κατευθύνσεις στον 

τοµέα της φορολογίας κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, καθόσον η ισόρροπη 

ανάπτυξη των οικονοµιών σε µία Ενιαία Αγορά αποτελεί και τον κυρίαρχο στόχο. 

Η νέα ευρωπαϊκή φορολογική στρατηγική (γνωστή ως «δέσµη µέτρων Mοnti») 

δηµοσιεύθηκε από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 1997 [«Προς έναν φορολογικό 

συντονισµό στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Πακέτο µέτρων για την αντιµετώπιση του 

επιζήµιου φορολογικού ανταγωνισµού» COM(97) 495]. Πέρα από τις προτάσεις για 

τη φορολόγηση του επιτοκίου και των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης, αλλά και για τη 

φορολόγηση των αποταµιεύσεων, η ανακοίνωση αυτή περιέγραφε έναν κώδικα 

δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, ο οποίος εγκρίθηκε από το 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο και είναι πλέον σε ισχύ.  
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Τον Μάιο του 2001 η Επιτροπή δηµοσίευσε µια νέα ανακοίνωση µε τίτλο 

Φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, [COM(2001) 260], στην οποία 

παρατήρησε ότι «επιβάλλεται ένας µεγάλος βαθµός εναρµόνισης στον τοµέα της 

έµµεσης φορολογίας». Το ισχύον «µεταβατικό» σύστηµα ΦΠΑ χαρακτηριζόταν 

«πολύπλοκο, ευάλωτο στην απάτη και ξεπερασµένο. 

Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά εισοδήµατα, από την άλλη πλευρά, η επικρατούσα 

άποψη είναι ότι οι φόροι αυτοί πρέπει να παραµείνουν «αρµοδιότητα των κρατών 

µελών, υπό την προϋπόθεση του σεβασµού των θεµελιωδών αρχών της συνθήκης για 

την απαγόρευση των διακρίσεων και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων». 

Στην περίπτωση της φορολογίας εταιρειών, έπρεπε να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ 

της αντιµετώπισης των άµεσων εµποδίων στην εσωτερική αγορά και της εθνικής 

κυριαρχίας των κρατών µελών. 

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίσθηκαν κριτήρια για τη σύγκλιση στη 

ζώνη του ευρώ (κριτήρια Maastricht), καθώς και κανόνες και χρονοδιαγράµµατα  

δηµοσιονοµικής πειθαρχίας εντός της ΕΕ µε το το Σύµφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης. Οι περιορισµοί των ελλειµµάτων και του χρέους εντός των οποίων 

µπορούν οι χώρες να κινηθούν µεταφράζονται και σε περιορισµούς στην 

ακολουθούµενη δηµοσιονοµική πολιτική και κατά συνέπεια έχουν σαφείς επιπτώσεις 

στα φορολογικά συστήµατα και στο µέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης σε κάθε 

χώρα. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω διαπιστώσεων η δοµή, η λειτουργία και ο 

µεταρρυθµιστικός εκσυγχρονισµός των φορολογικών συστηµάτων αποτελούν 

ουσιαστικό δηµοσιονοµικό εργαλείο µε  στόχο την απλοποίηση, τη σταθερότητα, τον 

τεχνολογικό εκσυγχρονισµό, τη διαφάνεια το χαµηλό διοικητικό και λειτουργικό 

κόστος, τη θεµελίωση σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους και φορολογουµένων 

σε µία ανταποδοτική βάση, τη δικαιοσύνη σε µία διευρυµένη φορολογική βάση 

θεµελιώνονται προφανώς την µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας. 

Οι ανωτέρω στόχοι του φορολογικού συστήµατος αποτελούν και στην 

Ελλάδα το ζητούµενο, όπου κυριαρχεί ένας άτυπος φαύλος κύκλος µεταξύ 

παραοικονοµίας – φοροδιαφυγής και ασυµµετρίας των παροχών του κράτους. 
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4.3  Συγκλίσεις και αποκλίσεις των φορολογικών συστηµάτων της 
Ε.Ε.  
 
 
Για τη µελέτη των φορολογικών συστηµάτων ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η συνολική 

φορολογική επιβάρυνση καθώς και το µείγµα αυτής από έµµεση και άµεση 

φορολόγηση καθώς και ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ακολούθως 

δίδονται δεδοµένα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-27 & Ζώνη Ευρώ 

ΕΑ17), από τα οποία διαγραµµατικά απεικονίζονται σηµαντικές αποκλίσεις και 

διαφορές των φορολογικών συστηµάτων αυτών. 

 

4.3.1  ∆ιαχρονική Εξέλιξη των  Φορολογικών Εσόδων  και ∆απανών 
για Ε.Ε. -27 και Ε.Α.-17 (ζώνη Ευρώ) 
 
 

Φορολογικά Έσοδα στην Ε.Ε. ως ποσοστό του ΑΕΠ 
 
Το 2010 τα φορολογικά έσοδα έχουν σταθεροποιηθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ, µετά από 

τρία χρόνια ύφεσης. Τα φορολογικά έσοδα αντιπροσωπεύουν το 39,6% του ΑΕΠ το 

2010 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27) και το 40,2% του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ 

(EA-17). Όπως είναι αναµενόµενο, η απεικόνιση του σχήµατος ακολουθεί την ίδια 

τροχιά για την ΕΕ-27 και ΕΑ-17. 

Τόσο στην ΕΕ-27 και στην Ευρωζώνη-17, η πτώση σε σχέση µε το ΑΕΠ ήταν 

ιδιαίτερα έντονη µεταξύ του 2008 και 2009 και τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του 

ΑΕΠ βρίσκεται το 2010 στο χαµηλότερο σηµείο στην περίοδο 1995-2010, ως 

συνέπεια της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

 

  
∆ιάγραµµα 4.1: Συνολικά έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές στην ΕΕ-
27 και ΕΑ-17 (Ζώνη Ευρώ), ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαχρονικά.-  Πηγή: Eurostat  
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Χαρτογράφηση των φορολογικών εσόδων ανά χώρα (ΕΕ-27, πλέον χώρες ΕΖΕΣ) 
 
Όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα, η αναλογία των φορολογικών εσόδων 

προς το ΑΕΠ ήταν υψηλότερο στη ∆ανία, το Βέλγιο και τη Σουηδία (48,5%, 46,4% 

και 46,3% αντίστοιχα το 2010), ενώ έτειναν να είναι χαµηλότερα από το µέσο όρο 

στις χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ από το 2004. Τα χαµηλότερα ποσοστά 

καταγράφηκαν στη Βουλγαρία και τη Λιθουανία (27,4% του ΑΕΠ) και η Λετονία 

(27,5% του ΑΕΠ). 

Μεταξύ των χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004, η Σλοβενία 

καταγράφει την υψηλότερη αύξηση φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ. Ακόµα κι 

έτσι, τα φορολογικά έσοδα στη Σλοβενία εξακολουθούν να είναι περίπου 1,4% του 

ΑΕΠ χαµηλότερο από ό, τι στην ΕΕ-27.  

Μεταξύ των χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ πριν από το 2004, η Ιρλανδία 

(29,8% του ΑΕΠ), η Ισπανία (32,9% του ΑΕΠ) και η Ελλάδα (33,2% του ΑΕΠ) 

καταγράφουν τα χαµηλότερα έσοδα από φόρους.  

 

∆ιάγραµµα 4.2: Κατάταξη συνολικών φορολογικών εσόδων από τα κράτη µέλη 
και τις χώρες της ΕΖΕΣ ( Ελβετία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία) 
ως% του ΑΕΠ. - Πηγή: Eurostat  
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∆ιαχρονική εξέλιξη των εσόδων και των δαπανών  

Σηµαντική βαρύτητα στην οικονοµία µπορεί να έχουν τα µεγέθη των συνολικών 

εσόδων και δαπανών της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστού του ΑΕΠ. Σύµφωνα µε 

την Eurostat στην ΕΕ-27, τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης το 2011 

ανήλθαν σε 44,6 % του ΑΕΠ (από 44,1 % του ΑΕΠ το 2010), και οι δαπάνες σε 

49,1 % του ΑΕΠ (από 50,6 % το 2010). Στη ζώνη του ευρώ, οι συνολικές δαπάνες 

της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν σε 49,4 % του ΑΕΠ το 2011 και τα συνολικά έσοδα 

σε 45,3 % του ΑΕΠ. 

 

∆ιάγραµµα 4.3: Εξέλιξη των συνολικών δαπανών και των συνολικών εσόδων, 
2001-2011 (% του ΑΕΠ) - Πηγή: Eurostat 
 

Έσοδα και δαπάνες του δηµοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ ανά χώρα 
 

Το επίπεδο των δαπανών και των εσόδων της γενικής κυβέρνησης διαφοροποιείται 

σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ. Το 2011, οι χώρες µε τα υψηλότερα 

επίπεδα δηµόσιων δαπανών και εσόδων ως ποσοστού του ΑΕΠ (άνω του 100 %), 

ήταν η ∆ανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Ουγγαρία, καθώς 

και η Νορβηγία από τις χώρες της ΕΖΕΣ. Επτά κράτη µέλη παρουσίασαν σχετικά 

χαµηλούς συνδυασµένους λόγους (κάτω του 80 % του ΑΕΠ). Αυτές ήταν η 

Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Σλοβακία, η Ρουµανία, η Λετονία, η Εσθονία και η 

Ισπανία, ενώ η Ελβετία ανέφερε τον χαµηλότερο λόγο (68,9 % το 2010, τελευταίο 

έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία) µεταξύ των µελών της ΕΖΕΣ. 
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∆ιάγραµµα 4.4: Έσοδα και δαπάνες του δηµοσίου, (% του ΑΕΠ) - Πηγή: Eurostat 

 
 
4.3.2 Σύνθεση Συνολικών Εσόδων, Φόρων και Ασφαλιστικών 
Εισφορών - ΕΕ 
 

Σε όλη την ΕΕ-27, οι βασικές συνιστώσες των συνολικών εσόδων της γενικής 

κυβέρνησης είναι οι φόροι  και οι κοινωνικές εισφορές. Σύµφωνα µε µελέτες της 

Eurostat το 2011 οι φόροι ανήλθαν στο 58,2 % των συνολικών εσόδων στην ΕΕ-27 

(55,1 % στη ζώνη του ευρώ), ενώ οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανήλθαν στο 

31,2 % των συνολικών εσόδων (34,6 % στη ζώνη του ευρώ), ως ακόλουθο 

διάγραµµα.  

∆ιάγραµµα 4.5: Σύνθεση των συνολικών εσόδων, ως % των συνολικών εσόδων  
Πηγή: Eurostat 
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Όπως προκύπτει και από το ακόλουθο διάγραµµα, σε κάθε κράτος µέλος η σηµασία 

των διαφόρων κατηγοριών εσόδων ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό. Για παράδειγµα, το 

2011 οι φόροι ανήλθαν σε λιγότερο από το 50 % των εσόδων του δηµοσίου στην 

Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία το 2011, αλλά σχεδόν στο 85 % 

των εσόδων του δηµοσίου στη ∆ανία. 

 
∆ιάγραµµα 4.6: Κύριες συνιστώσες των εσόδων του δηµοσίου, ως % των 
συνολικών εσόδων   - Πηγή: Eurostat 
 
 
Κατηγορίες φόρων και κοινωνικών εισφορών, ως % του ΑΕΠ διαχρονικά(2001-

2011)  

Σύµφωνα µε µελέτες της Eurostat «τα κυριότερα είδη δηµόσιων εσόδων είναι οι 

τρέχοντες φόροι εισοδήµατος και πλούτου κ.λπ., οι φόροι επί της παραγωγής και των 

εισαγωγών και οι κοινωνικές εισφορές, µε τους φόρους κεφαλαίου να αποτελούν µόλις 

το 0,6 % των συνολικών εσόδων στην ΕΕ-27 το 2011. Σηµειώθηκε αύξηση της 

σχετικής σηµασίας των εσόδων από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ-27 κατά 

την περίοδο από το 2007 έως το 2009. Ωστόσο, η τάση αυτή αντιστράφηκε το 2010, µε 

τις κοινωνικές εισφορές να παραµένουν σχεδόν σταθερές από το 2010 έως το 2011 

(στο 13,9 % του ΑΕΠ το 2010 και το 2011). Η σχετική σηµασία των τρεχόντων φόρων 

εισοδήµατος και πλούτου, κ.λπ. µειώθηκε από το 2007 έως το 2009 και στη συνέχεια 

παρέµεινε σταθερή από το 2009 έως το 2010, κατόπιν δε αυξήθηκε στο 12,6 % του 

ΑΕΠ το 2011. Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 0,4 

ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ από το χαµηλότερο σηµείο το 2009 στο 13,1 % του ΑΕΠ 

το 2011»  
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∆ιάγραµµα 4.7: Κύριες κατηγορίες φόρων και κοινωνικών εισφορών, ΕΕ-27, για 

τα έτη 2001-2011 ως (% του ΑΕΠ) - Πηγή: Eurostat.  
 

4.3.3 Σύνθεση Συνολικών ∆απανών 

 

Το πλέον σηµαντικό ποσοστό των δηµόσιων δαπανών της ΕΕ-27 το 2011 

δαπανήθηκε στην ανακατανοµή του εισοδήµατος µε τη µορφή κοινωνικών παροχών 

σε χρήµα ή σε είδος. Οι κοινωνικές παροχές ξεπέρασαν το 43,4 % των συνολικών 

δαπανών στην ΕΕ-27 (46,8 % στη ζώνη του ευρώ). Το εισόδηµα από εξαρτηµένη 

εργασία βρέθηκε στο 22,0 % των δηµόσιων δαπανών (21,5 % στη ζώνη του ευρώ). 

Το εισόδηµα περιουσίας που καταβλήθηκε περιορίσθηκε στο 6,0 % των δηµόσιων 

δαπανών στην ΕΕ-27 (6,2 % στη ζώνη του ευρώ), ενώ στην Ελλάδα ανήλθε στο 

13,9 % των συνολικών δαπανών και στην Ισλανδία στο 10,1 %. 

 

∆ιάγραµµα4.8: Σύνθεση των συνολικών δαπανών, ως % των συνολικών δαπανών  

Πηγή: Eurostat 
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∆ιάγραµµα 4.9: Σύνθεση των δαπανών του δηµοσίου, ως % των συνολικών 

δαπανών ανά χώρα (2011). Πηγή: Eurostat 

 

4.3.4 Είδη φορολόγησης – Συγκλίσεις και αποκλίσεις εντός Ε.Ε. 
 

 

Η Φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελείται από δύο 

συνιστώσες: την άµεση φορολογία, η οποία παραµένει στην αποκλειστική ευθύνη 

των κρατών µελών, και της έµµεσης φορολογίας, η οποία επηρεάζει την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εµπορευµάτων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Όσον αφορά 

την άµεση φορολογία, τα κράτη µέλη έχουν λάβει µέτρα για την πρόληψη της 

φοροαποφυγής και της διπλής φορολόγησης. Η φορολογική πολιτική διασφαλίζει ότι 

ο ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε την εσωτερική αγορά δεν 

στρεβλώνεται από τις διαφορές των συντελεστών έµµεσης φορολογίας και των 

συστηµάτων. 

Στην ΕΕ. κατά µέσο όρο η αναλογία άµεσης και έµµεσης φορολόγησης στο 

σύνολο των φορολογικών εσόδων είναι ισόρροπη και κοντά στη µονάδα. Αντίθετα, 

στην Ελλάδα η έµµεση φορολογία καταλαµβάνει µεγαλύτερο µέρος στο σύνολο των 

φορολογικών εσόδων, γεγονός που θεωρείται από πολλούς ως παράµετρος 

κοινωνικής αδικίας του φορολογικού συστήµατος. 

 
 
 
 



                30 
 

Έµµεσοι Φόροι 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 90 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας απαγορεύεται 

κάθε φορολογική διαφοροποίηση - διάκριση µε την οποία, αµέσως ή εµµέσως, 

παρέχεται κάποιο πλεονέκτηµα στα προϊόντα κάθε χώρας σε σχέση µε τα προϊόντα 

προέλευσης άλλων κρατών µελών. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 93 της συνθήκης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τέθηκαν οι βάσεις για την εναρµόνιση του φόρου 

κύκλου εργασιών (ΦΚΕ), του ειδικού φόρου κατανάλωσης  (ΕΦΚ) και των άλλων 

έµµεσων φόρων.  

Η έµµεση φορολογία αφορά συναλλακτικές και καταναλωτικές πράξεις και δεν 

αποτελεί την οριστική επιβάρυνση των φορολογούµενων που την πληρώνουν 

(έµποροι και βιοµήχανοι). Αυτοί παρακρατούν, εκ µέρους του κράτους και στη 

συνέχεια ενσωµατώνουν το φόρο αυτό στην τιµή που πληρώνει ο τελικός 

καταναλωτής ο οποίος και επιβαρύνεται τελικά.  

Ο Φ.Π.Α ήταν ο πρώτος έµµεσος φόρος στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

Κοινότητα (ΕΟΚ), ο οποίος αποτέλεσε αντικείµενο εναρµόνισης και προσαρµόστηκε 

το 1992 στις απαιτήσεις της µεγάλης αγοράς χωρίς σύνορα, ενώ παράλληλα 

εναρµονίστηκε και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Με την πρώτη και τη δεύτερη 

οδηγία ο ΦΠΑ εισήχθη στην ΕΟΚ από το 1970, σε αντικατάσταση των διαφόρων 

φόρων παραγωγής και κατανάλωσης τους οποίους εφάρµοζαν τα κράτη µέλη. 

Έχει το συγκριτικό πλεονέκτηµα να καθιστά δυνατό τον ακριβή υπολογισµό του 

φόρου που περιλαµβάνει η τιµή ενός προϊόντος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

και συναλλακτικής  διαδικασίας του. 

Ένα ποσοστό των εσόδων ΦΠΑ αποτελεί και την κύρια πηγή χρηµατοδότησης 

του κοινοτικού προϋπολογισµού, υπό µορφή ιδίων πόρων. 

 
Άµεσοι φόροι 
 
Αντίθετα µε τους έµµεσους φόρους για τους οποίους υφίσταται σχετική εναρµόνιση 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθµό που επηρεάζουν την ελεύθερη 

κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, ατόµων και κεφαλαίου, για τους άµεσους φόρους 

δεν αναφέρεται ρητά στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σύµφωνα µε την 

αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν επί των 

θεµάτων αυτών. 
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Σύµφωνα µε τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νοµοθεσίες περί 

φορολογίας στα κράτη µέλη πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να είναι συµβατές µε τις 

βασικές ελευθερίες της συνθήκης. Επιπρόσθετα σύµφωνα µε τα άρθρα 94 και 308 της 

συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, θεσπίστηκαν κοινοτικοί κανόνες και στον 

τοµέα της άµεσης φορολογίας, σύµφωνα µε τους οποίους επιβαρύνει συνήθως τον 

φορολογούµενο ο οποίος πληρώνει τους φόρους (φόρος εισοδήµατος, φόρος 

εταιρειών, φόρος κεφαλαίου). 

 
Κοινωνικές εισφορές 
 
Καµία νοµοθετική εναρµόνιση δεν υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέµα των 

κοινωνικών εισφορών, καθώς ουσιαστικά δεν αποτελούν τµήµα της φορολογίας 

παρόλο που  πρόκειται για υποχρεωτικές εισφορές και προβλέπονται στις εθνικές 

νοµοθεσίες (συµφωνία µεταξύ κοινωνικών εταίρων, µισθωτών και εργοδοτών). Και 

στον τοµέα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται στο συντονισµό των εθνικών 

φορολογιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης των υποχρεωτικών 

κοινωνικών εισφορών από τους εργαζοµένους (µισθωτοί και ελεύθεροι 

επαγγελµατίες), οι οποίοι µετακινούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
 
4.3.4.1 Οι έµµεσοι φόροι, οι άµεσοι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές 
 
 
Οι έµµεσοι φόροι, άµεσοι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές συνεχίζουν να 

συµβάλλουν περίπου ισοµερώς για τα φορολογικά έσοδα στην ΕΕ-27. 

Όπως προαναφέρθηκε τα φορολογικά έσοδα µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις 

κύριες κατηγορίες ή είδη: οι έµµεσοι φόροι που ορίζονται ως οι φόροι που 

συνδέονται µε την παραγωγή και τις εισαγωγές (όπως ο φόρος προστιθέµενης αξίας - 

ΦΠΑ), τους άµεσους φόρους που αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους 

εισοδήµατος και περιουσίας καθώς και των φόρων κεφαλαίου, καθώς και τους 

φόρους των κοινωνικών εισφορών που περιλαµβάνουν πραγµατικές κοινωνικές 

εισφορές (για την καταβολή σε ασφαλιστικά ταµεία ή άλλα συστήµατα κοινωνικής 

ασφάλισης) καθώς και τεκµαρτές κοινωνικές εισφορές.  

Οι κατηγορίες φορολογικών εσόδων αντιστοιχούν στις ακόλουθες συναλλαγές:  

• Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών (D.2),  

• τους τρέχοντες φόρους εισοδήµατος, περιουσίας κ.λπ. (D.5),  
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• τους φόρους κεφαλαίου (D.91),  

• κοινωνικές εισφορές (D.61) αποτελούµενες από τις πραγµατικές κοινωνικές 

εισφορές (D.611) και τεκµαρτές κοινωνικές εισφορές (D.612).  

 

Εξέλιξη αµέσων – εµµέσων φόρων και κοινωνικών εισφορών των φορολογικών 

εσόδων στην ΕΕ-27, ως % του ΑΕΠ 

Στο ακόλουθο διάγραµµα αποτυπώνεται η πρόσφατη ιστορική πορεία του D.2, D5, 

D.61 και για την ΕΕ-27 σε σχέση µε το ΑΕΠ. 

Στο 2010, τα φορολογικά έσοδα στην ΕΕ-27 κατανέµονται σχετικά ισότιµα µεταξύ 

των κοινωνικών εισφορών (35,1% των συνολικών φορολογικών εσόδων), φόροι επί 

της παραγωγής και των εισαγωγών (33,3%), και οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος, 

περιουσίας κ.λπ. (31,2%) .  

 

  

∆ιάγραµµα 4.10: ∆ιαχρονική εξέλιξη των κύριων συνιστωσών των φορολογικών 
εσόδων στην ΕΕ-27% του ΑΕΠ - Πηγή: Eurostat 
 

Ανάλυση των φορολογικών εσόδων ανά χώρα και ανά βασικές κατηγορίες 

φόρων 

Όπως προκύπτει από το ακόλουθο διάγραµµα, τα κρατικά έσοδα ως ποσοστό του 

ΑΕΠ στην ΕΕ-27 το 2010 προήλθαν από: 

 ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ: τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών 

(D.2) - 13,2%  

� φόρους επί προϊόντων (D.21) 

� ΦΠΑ (D.211) 
� φόροι και δασµοί επί εισαγωγών (D.212) 
� λοιποί φόροι (D.214) 
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� λοιποί φόροι επί της παραγωγής (D.29). 

 ΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ: τους τρέχοντες φόρους εισοδήµατος, περιουσίας κ.λπ. 

(D.5) - 12,4%,  

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: πραγµατικές και τεκµαρτές (D.611-12,9%) & 

(D.612-1%) αντίστοιχα.  

 

Λόγω των διαφορετικών εθνικών φορολογικών δοµών, οι έµµεσοι φόροι, άµεσοι 

φόροι και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης διαφέρουν σηµαντικά από χώρα σε 

χώρα. 

 

 

∆ιάγραµµα 4.11: Ανάλυση των φορολογικών εσόδων ανά χώρα και ανά βασικές 

κατηγορίες φόρων το 2010 ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πηγή: Eurostat 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του κατωτέρω πίνακα: 

Έµµεσοι Φόροι: 

Το πιο σηµαντικό είδος των εµµέσων φόρων (επί της παραγωγής και των εισαγωγών) 

είναι ο ΦΠΑ. Στην ΕΕ-27, τα έσοδα από τους φόρους στα προϊόντα αντιπροσώπευαν 

σχεδόν το 85% του ΦΠΑ και για πάνω από το 50% του συνόλου των φόρων επί της 

παραγωγής και των εισαγωγών το 2010. Τα µεγαλύτερα ποσοστά των φόρων επί της 

παραγωγής και των εισαγωγών σε σχέση µε το ΑΕΠ καταγράφηκαν στη Σουηδία 

(18,2%) και τη ∆ανία (16,9%), σύµφωνα µε το υψηλό συνολικό επίπεδο της 

φορολογίας στις δύο αυτές χώρες, µε υψηλό ποσοστό, επίσης, τώρα που 
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καταγράφεται για Ουγγαρία (17,2%), αν και η συνολική φορολογική επιβάρυνση 

µειώθηκε. Τα χαµηλότερα ποσοστά αυτών των έµµεσων φόρων καταγράφηκαν στην 

Ισπανία (10,6%) και η Ελβετία (6,9%), η τελευταία έχει ένα χαµηλό συνολικό 

επίπεδο της φορολογίας. 

 

Άµεσοι Φόροι: 

Η συµβολή των άµεσων φόρων ανά χώρα διαφέρει σηµαντικά: Η ∆ανία κατέχει µια 

ακραία τιµή µε 29,6% του ΑΕΠ και ακολουθούν η Νορβηγία και η Σουηδία, οι οποίες 

αποσπούν 20,5% και 19,4% του ΑΕΠ αντίστοιχα, από τους τρέχοντες φόρους 

εισοδήµατος, περιουσίας, κ.λπ. Στο άλλο άκρο της κλίµακας, η Λιθουανία (4,7%) και 

η Βουλγαρία (4,9%). 

 

Κοινωνικές εισφορές 

Οι πραγµατικές κοινωνικές εισφορές (D.611) είναι το κύριο συστατικό των 

κοινωνικών εισφορών. Αυτή η πηγή των κρατικών εσόδων καλύπτει τις υποχρεωτικές 

και προαιρετικές εισφορές που καταβάλλονται για την κυβέρνηση από τους 

εργαζοµένους, τους εργοδότες, αυτοαπασχολούµενων και µισθωτών. Περιλαµβάνουν, 

επίσης, τα ποσά που καταβάλλονται στην κυβέρνηση ως εργοδότης. Οι πραγµατικές 

κοινωνικές εισφορές αντιπροσωπεύουν τα υψηλότερα ποσοστά στο ΑΕΠ, στη Γαλλία 

(16,7%) και τη Γερµανία (15,8%) και για τα χαµηλότερα ποσοστά στην Ισλανδία, την 

Ιρλανδία και τη Μάλτα (4,1%, 5,8% και 6,0% αντίστοιχα). Έτσι, όπως και µε τους 

φόρους επί του εισοδήµατος, η σηµασία των εσόδων από τις πραγµατικές κοινωνικές 

εισφορές διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των χωρών. Το 2010, αντιπροσώπευαν το 3,2% 

στην Πορτογαλία, 2,5% στο Βέλγιο και 2,2% στην Ελλάδα σε σχέση µε το ΑΕΠ, 

αλλά λιγότερο από το 0,1% του ΑΕΠ σε Κύπρος, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Τσεχική 

∆ηµοκρατία, την Ελβετία και την Ουγγαρία 
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Πίνακας 4.1: Κατανοµή των φορολογικών εσόδων ανά χώρα και ανά λεπτοµερείς κατηγορίες φόρων το 2010 (% του ΑΕΠ και 

εκατοµµύρια ευρώ) 

  

D2 
ΣΥΝΟΛ
Ο 
ΕΜΜΕΣ
ΩΝ 
ΦΟΡΩΝ 

D21  
Φόροι 
επι 
παραγ
ωγής 

D211 
ΦΠ
Α 

D212 
Φόροι 
και 
δασµοί 
επί 
εισαγωγ
ών εκτός 
από 
ΦΠΑ  

D214 
Φόροι επί 
προϊόντων, 
εκτός από 
ΦΠΑ και 
φόρους 
εισαγωγής  

D29 
Λοιποί 
φόροι 
επί της 
παραγωγ
ής 

D5 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΜΕΣΩΝ 
ΦΟΡΩΝ 

D51 
φόροι 
εισοδήµ
ατος  

D59 
λοιποί 
τρέχο
ντες 
φόροι  

D91 
Φόροι 
κεφαλαί
ου 
Σύνολο 
φορολογ
ικών 
εσόδων  

D611 
πραγµα
τικές 
κοινων
ικές 
εισφορ
ές  

D6111 
πραγµατικέ
ς 
εργοδοτικέ
ς εισφορές 
κοινωνικής 
ασφάλισης  

D6112 
εργαζοµέν
ων 
πραγµατικ
ές 
κοινωνικές 
εισφορές 

 D6113 
Κοινωνικ
ές 
εισφορές 
αυτοαπασ
χολουµέν
ων και µη 
µισθωτού
ς  

D612 
τεκµαρ
τές 
κοινων
ικές 
εισφορ
ές  

 ΣΥΝΟΛ
Ο 
ΚΟΙΝΩ
ΝΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡ
ΩΝ 

  
% ΑΕΠ % ΑΕΠ % 

ΑΕΠ 
% ΑΕΠ % ΑΕΠ % ΑΕΠ % ΑΕΠ % ΑΕΠ % 

ΑΕΠ 
% ΑΕΠ  % ΑΕΠ % ΑΕΠ % ΑΕΠ % 

ΑΕΠ 
% ΑΕΠ 

EU-
27 13,2 11,2 7,0 0,4 3,7 2,0 12,4 11,5 0,9 0,2 12,9 7,4 3,9 1,6 1,0 13,9 

EA-
17 12,9 10,9 6,9 0,4 3,6 2,0 11,6 11,0 0,6 0,3 14,4 8,2 4,3 1,9 1,2 15,6 

BE 13,3 11,5 7,1 0,6 3,8 1,8 15,6 15,1 0,6 0,7 14,3 8,6 4,3 1,4 2,5 16,8 

BG 15,2 14,6 9,2 0,1 5,2 0,6 4,9 4,8 0,1 0,2 7,1 4,5 2,0 0,6 0,0 7,1 

CZ 11,5 11,1 7,0 1,3 2,7 0,4 7,0 7,0 0,1 0,0 15,3 9,7 3,1 2,5 0,0 15,3 

DK 16,9 14,8 9,9 0,2 4,8 2,1 29,6 27,1 2,6 0,2 1,0 0,1 1,0 : 0,9 1,9 

DE 11,4 10,7 7,3 0,8 2,7 0,6 11,0 10,7 0,3 0,2 15,8 6,8 6,3 2,7 1,1 16,9 

EE 14,2 13,5 8,8 4,5 0,2 0,7 6,8 6,8 0,0 : 13,1 12,2 0,8 0,1 0,2 13,3 

IE 11,7 10,2 6,4 2,1 1,7 1,5 10,5 10,2 0,4 0,2 5,8 3,2 2,5 0,2 1,7 7,5 

EL 12,3 12,0 7,2 0,2 4,6 0,2 7,7 6,9 0,8 0,1 10,9 5,0 4,1 1,8 2,2 13,1 

ES 10,6 9,2 5,5 0,2 3,5 1,4 9,5 9,2 0,3 0,4 12,3 8,6 1,9 1,8 1,0 13,3 

FR 15,1 10,9 7,0 0,1 3,8 4,2 10,6 9,4 1,1 0,4 16,7 11,3 4,1 1,3 2,0 18,7 

IT 14,2 11,2 6,2 0,1 4,8 3,0 14,5 14,1 0,4 0,2 13,4 9,1 2,4 1,8 0,3 13,7 

CY 15,6 13,6 9,2 0,6 3,8 2,1 11,1 10,4 0,7 0,0 9,0 6,1 2,5 0,4 0,0 9,0 

LV 11,5 10,6 6,6 0,2 3,8 0,9 7,4 7,1 0,3 0,0 8,4 6,1 2,3 0,1 0,2 8,6 
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LT 12,1 11,6 7,9 0,3 3,4 0,5 4,7 4,7 0,0 0,0 10,4 7,7 2,3 0,4 0,4 10,8 

LU 11,9 10,2 6,1 3,3 0,8 1,7 14,3 13,6 0,7 0,1 10,9 4,7 5,0 1,3 0,9 11,8 

HU 17,2 16,1 8,7 0,1 7,3 1,1 8,0 7,7 0,3 0,5 12,0 7,8 3,6 0,6 0,1 12,1 

MT 13,9 13,4 7,7 0,2 5,4 0,5 13,1 12,5 0,6 0,2 6,0 2,7 2,7 0,6 1,4 7,4 

NL 12,5 11,3 7,2 1,1 3,0 1,2 11,9 10,8 1,1 0,3 14,1 4,9 6,0 3,1 0,7 14,8 

AT 14,7 11,5 7,9 0,1 3,4 3,2 12,7 12,0 0,7 0,0 14,8 6,8 6,1 1,9 1,6 16,4 

PL 13,8 12,3 7,8 0,3 4,2 1,6 6,9 6,5 0,5 0,0 11,1 4,7 4,1 2,3 0,0 11,1 

PT 13,6 12,7 7,8 0,4 4,5 0,8 8,9 8,4 0,5 0,0 9,0 5,2 3,5 0,3 3,2 12,2 

RO 12,3 11,6 7,8 0,4 3,4 0,7 6,2 5,8 0,4 0,0 8,9 5,6 3,0 0,3 0,7 9,6 

SI 14,6 13,6 8,5 0,2 4,9 1,0 8,2 7,6 0,6 0,0 15,2 5,8 7,9 1,5 0,3 15,5 

SK 10,4 9,7 6,3 0,2 3,2 0,7 5,4 5,0 0,3 0,0 12,3 6,9 3,2 2,3 0,2 12,5 

FI 13,5 13,2 8,5 0,1 4,7 0,3 15,9 15,1 0,8 0,2 12,7 8,9 2,7 1,1 0,0 12,7 

SE 18,2 13,3 9,8 0,2 3,4 4,9 19,4 19,1 0,3 0,0 8,6 8,3 0,0 0,2 0,2 8,8 

UK 13,2 11,2 6,6 0,2 4,5 1,9 15,6 13,2 2,5 0,2 7,8 4,5 3,1 0,2 0,7 8,5 

IS 14,3 11,7 8,0 0,4 3,3 2,6 16,6 15,6 1,0 0,0 4,1 4,0 0,0 0,1 0,0 4,1 

NO 12,1 11,6 8,0 0,1 3,5 0,5 20,5 19,7 0,8 0,1 9,7 5,9 3,7 0,0 0,0 9,7 

CH 6,9 6,2 3,8 1,2 1,2 0,7 15,3 13,5 1,8 0,2 6,9 3,2 3,2 0,6 0,1 7,0 

 

Πηγή: Eurostat – ∆ιαµόρφωση πίνακα από το συγγραφέα  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
 

Συνοψίζοντας τις ανωτέρω αναλύσεις σχετικά µε τις συγκλίσεις και αποκλίσεις των 

ευρωπαϊκών χωρών, βάσει των ειδών  φορολόγησης, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα. 

 

Πίνακας 4.2: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήµατα των ευρωπαϊκών χωρών 
βάσει του είδους φορολόγησης. 

 

Οµάδα Χωρών 
Άµεση 

Φορολόγηση 

Έµµεση 

Φορολόγηση  

Ασφαλιστικές 

Εισφορές 

Σκανδιναβικές χώρες Υψηλή Χαµηλή Χαµηλές 

Αγγλοσαξονικές χώρες Υψηλή Υψηλή Χαµηλές 

Κεντροευρωπαϊκές 

χώρες 

Χαµηλή Χαµηλή Υψηλές 

Μεσογειακές χώρες Χαµηλή Υψηλή Υψηλές 

 

 

4.4 Φορολογικός  ανταγωνισµός και επιπτώσεις στην Ε.Ε.  
 
 
Θα ήταν παράλειψη για το παρόν κεφάλαιο να µη αναφερθούµε στον φορολογικό 

ανταγωνισµό, σε ένα «φαινόµενο των καιρών» από φορολογική, διοικητική και 

ακαδηµαϊκή άποψη και στις συνέπειες αυτού τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κυρίως λόγω της εισδοχής νέων κρατών µελών, µε συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα στη χαµηλή φορολόγηση και το χαµηλό εργατικό κόστος,  όσο και 

της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς. 

Οι κυβερνητικές στρατηγικές να µειώσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις 

(µείωση φορολογικών συντελεστών φυσικών προσώπων και εταιριών) είτε να 

ενθαρρύνουν την εισροή των παραγωγικών πόρων (προσέλκυση ξένων επενδύσεων) 

ή να αποθαρρύνουν την έξοδο των εν λόγω πόρων κινούνται στα πλαίσια πολιτικών 

φορολογικού ανταγωνισµού µε στόχο τη δηµιουργία συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. 
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4.4.1 Πολιτικές φορολογικού ανταγωνισµού 
 
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της προσπάθειας επίτευξης των στόχων που 

καθορίστηκαν έχει αναγνωρίστει ότι η φορολογία των επιχειρήσεων είναι σε θέση να 

παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων 

(ανταγωνιστικότερη και πιο δυναµική Ευρωπαϊκή οικονοµία κλπ). Σε αυτά τα 

πλαίσια έχει παρουσιαστεί συγκεκριµένη στρατηγική µε στόχο την αντιµετώπιση των 

φορολογικών αδυναµιών και εµποδίων που παραµένουν στις διασυνοριακές 

συναλλαγές στην ενιαία αγορά καθώς και την εξάλειψη των προβληµάτων που 

απορρέουν από την ύπαρξη του φορολογικού ανταγωνισµού εντός της Ε.Ε. 

Ειδικότερα η προαναφερθείσα στρατηγική για την φορολογία των επιχειρήσεων 

αναλύεται συνοπτικά στις τρεις εναλλακτικές προτάσεις: 

 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε 

ενδοκοινοτικό επίπεδο φορολογούνται στη χώρα κατοικίας. 

 Ύπαρξη Ενιαίας Φορολογητέας βάσης για τη φορολόγηση των 

επιχειρήσεων. 

 Θέσπιση Ενιαίου Ευρωπαϊκού φόρου. 

 

Άµεση Φορολογία 
 
Συντελεστές-Φορολογία Νοµικών Προσώπων  
 
Από τον ακόλουθο πίνακα παρατηρείται µείωση των επιβαλλοµένων συντελεστών 

φορολογίας νοµικών προσώπων τόσο στην Ε.Ε όσο και στις χώρες ΟΟΣΑ στην 

δεκαπενταετία 1990-2005.  

 

Πίνακας 4.3: Συντελεστές Φορολόγησης Ν.Π. στην ΕΕ και ΟΟΣΑ 

Μέσος όρος 1990 1995 2000 2005 

ΕΕ 15 40,4 38 35.3 30.4 

Νέα Κ-Μ - 30.6 24.8 18.2 

ΟΟΣΑ 38 37.7 32 28.5 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ 
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Από µελέτες της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει ότι δεν τίθεται θέµα 

φορολογικού ανταγωνισµού καθώς η µείωση των φορολογικών εσόδων από τις 

επιχειρήσεις στην περίπτωση των νέων κρατών µελών δεν οφείλεται στη µείωση των 

φορολογικών συντελεστών µε τους οποίους επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις. Είναι 

αποτέλεσµα των οικονοµικών διακυµάνσεων που αυτές οι χώρες αντιµετώπισαν µετά 

τα µέσα του ‘90.  

 
 

Έµµεσοι Φόροι  

Η κατάσταση αναφορικά µε τους επιβαλλόµενους συντελεστές στους έµµεσους 

φόρους (Φόροι Κατανάλωσης) παρουσιάζεται οµαλότερη κυρίως λόγω της 

εναρµόνισης του Φόρου Προστιθεµένης αξίας και των Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης, µε αποτέλεσµα η διαφορά των µέσων συντελεστών στο Φόρο 

Κατανάλωσης, µεταξύ των παλαιών και νέων  Κρατών-µελών να είναι πολύ µικρή. 

 
 

ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΕΣ µε συντελεστές  

Ο ΦΠΑ αποτελεί τον σηµαντικότερο φόρο κατανάλωσης µέσω του οποίου τα κράτη, 

τόσο για την ΕΕ όσο και για τις χώρες ΟΟΣΑ ενισχύουν σηµαντικά τα φορολογικά 

τους έσοδα. Ως βασική επιδίωξη της ΕΕ αποτελεί η εναρµόνιση του ύψους των 

συντελεστών αλλά και των οικονοµικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε 

καθεστώς µειωµένου ή και µηδενικού ΦΠΑ. Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η 

διαχρονική πορεία των συντελεστών του φόρου προστιθέµενης αξίας (κανονικός – 

µειωµένος  και ειδικός συντελεστής) που ισχύουν κατά το διάστηµα 2000-2011 σε 

χώρες της  ΕΕ και ΟΟΣΑ. 

 
Πίνακας 4.4: ∆ιαχρονική Πορεία ΦΠΑ σε Χώρες µέλη του ΟΟΣΑ 

  ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΜΕΙ
ΩΜΕ
ΝΟΣ 

ΕΙ∆ΙΚ
ΟΣ  

ΧΩΡΑ 

ΕΤΟΣ 
ΕΦΑΡ
ΜΟΓΗ
Σ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011     

Australia 2000 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 - 

Austria3 1973 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
10.0/1

2.0 19,00 

Belgium 1971 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
0.0/6.
0/12.0 - 

Canada4 1991 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 

12.0/13
.0/13.5/

15.0 

Chile 1975 18,0 18,0 18,0 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 - - 

Czech  1993 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 20,0 20,0 10,0 - 
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Denmark 1967 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 - 

Estonia 1991 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 20,0 20,0 20,0 9,0 - 

Finland 1994 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 23,0 
0.0/9.
0/13.0 - 

France5 1968 20,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 
2.1/5.

5 
See 
note 

Germany 1968 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 7 - 

Greece6 1987 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 23,0 
6.5/13

.0 

5.0/ 
9.0/16.

0 

Hungary 1988 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 
5.0/18

.0 - 

Iceland 1989 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 25,5 25,5 
0.0/7.

0 - 

Ireland 1972 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,5 21,0 21,0 

0.0/4.
8/9.0/
13.5 - 

Israel7 1976 17,0 17,0 17,0 18,0 18,0 17,0 16,5 15,5 15,5 15,5 16,0 16,0 - 0,00 

Italy 1973 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
4.0/10

.0 - 

Japan 1989 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - 

Korea  1977 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 - 
Luxembou
rg 1970 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

3.0/6.
0/12.0 - 

Mexico8 1980 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 16,0 0,0 11 
Netherlan
ds 1969 17,5 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 6,0 - 
New 
Zealand 1986 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 15,0 0 - 

Norway 1970 23,0 24,0 24,0 24,0 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
0.0/8.
0/14.0 - 

Poland  1993 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 23,0 
5.0/8.

0 - 

Portugal9 1986 17,0 17,0 17,0 19,0 19,0 19,0 21,0 21,0 21,0 20,0 20,0 23 
6.0/13

.0 
4.0/8.0/

14.0 
Slovak 
Republic 1993 23,0 23,0 23,0 20,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 20,0 10 - 

Slovenia 1999 19,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 8,5 - 

Spain10 1986 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 18,0 
4.0/8.

0 
See 
note 

Sweden 1969 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
0.0/6.
0/12.0 - 

Switzerlan
d 1995 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 8,0 

0.0/2.
5/3.8 - 

Turkey 1985 17,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18 
1.0/8.

0 - 
United 
Kingdom 1973 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 15,0 17,5 20,0 

0.0/5.
0 - 

Unweight
ed average   17,8 17,8 17,9 17,9 17,9 17,8 17,7 17,8 17,7 17,7 18,0 18,5     

Πηγή: ΟΟΣΑ- ∆ιαµόρφωση πίνακα από το συγγραφέα 

 

4.4.2 Συνέπειες του φορολογικού ανταγωνισµού 
 

Μέσα σε ένα παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον οι κυβερνήσεις  µε τις 

µεταρρυθµιστικές φορολογικές πολιτικές τους επιδιώκουν τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας. Ο µαθηµατικός όµως τύπος της εθνικής ανταγωνιστικότητας 

είναι περίπλοκος στον οποίο συµµετέχουν: 



                                                                                                                  41 
 

 το συνολικό κόστος εργασίας 

 ευελιξία αγοράς εργασίας 

 επίπεδα ειδίκευσης και εκπαίδευσης 

 πολιτική σταθερότητα 

 νοµική σταθερότητα του συστήµατος 

Ως συνέπεια ενός στρεβλού ανταγωνιστικού φορολογικού συστήµατος, 

καταστρατηγώντας βασικά νοµικά δεδοµένα σε θεµελιώδεις, αλλά και σε επιµέρους 

πολιτικές της ΕΕ, είναι η παρεµπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων 

και των προσώπων, καθώς επίσης και η χρήση χαµηλών επίπεδα του εταιρικού φόρου 

για την προσέλκυση µεγάλων ποσών ξένων επενδύσεων (Ιρλανδία). 

 
4.4.3 Φορολογικός ανταγωνισµός και φορολογική πολιτική στην Ε.Ε. 

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, γνωστή και ως "Μεταρρυθµιστική Συνθήκη", (13 

∆εκεµβρίου 2007), η οποία ισχύει από 1/1/2009 και  δεν έχει τροποποιηθεί µέχρι 

σήµερα, παρόλες τις πρόσφατες (2012) προσπάθειες της Γερµανικής πλευράς, έχει ως 

στόχο τη συµβολή των φορολογικών και τελωνειακών πολιτικών στην αντιµετώπιση 

θεµάτων µεταξύ των οποίων και την ενίσχυση του ανταγωνισµού και την 

καταπολέµηση ταυτόχρονα του επιζήµιου φορολογικού ανταγωνισµού, όχι µέσω 

αλλαγών των δοµών των φορολογικών συστηµάτων των Κρατών-µελών, 

προκειµένου η Ευρώπη να: 

 καταστεί ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας 

 να προωθηθούν η γνώση και η καινοτοµία 

 να χαραχθούν πολιτικές οι οποίες να επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις να δηµιουργούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

απασχόλησης. 
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Στον ακόλουθο πίνακα εµφανίζονται οι στρατηγικές πολιτικές στοχεύσεις της εν 

λόγω συµφωνίας. 

Πίνακας 4.5: Η στρατηγική της Λισαβόνας - Φορολογικά και Τελωνειακά µέτρα 
πολιτικής  
 
Να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος 
επενδύσεων και εργασίας 

Γνώση και καινοτοµία: παράγοντες οικονοµικής 
µεγέθυνσης 

1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

• Μια κοινή ενοποιηµένη φορολογική βάση για τις 

δραστηριότητες των εταιρειών της ΕΕ (2008)· 
• Απλοποίηση του φορολογικού περιβάλλοντος και 
δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού : 
υποχρέωση συµµόρφωσης στον τοµέα του ΦΠΑ: 
ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης(«οικ^ορ shop»), (2004)· 
φορολογία σύµφωνα µε τους κανόνες του κράτους 
εγκατάστασης, (2005)· κανόνες περί ΦΠΑ για τις 
διεθνείς υπηρεσίες και τις χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες (2005), (2006)· ΦΠΑ και δηµόσιοι 
οργανισµοί, (2006) 

• Στοχοθετηµένα µέτρα για την άρση των 

διασυνοριακών φορολογικών φραγµών που 

αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις της ΕΕ : 
διασυνοριακή αντιστάθµιση ζηµιών , (2006)· τιµές 
µεταβίβασης, (2005)· φόρος εισφοράς, 
(2006)· 
• Μία νέα στρατηγική για την φορολόγηση των 
αυτοκινήτων (2005)· 
• Μείωση των στρεβλώσεων που προκαλούνται από 
την φορολογική απάτη και την φοροδιαφυγή (2006). 

•   Ανακοίνωση που περιέχει 
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα 
φορολογικά κίνητρα για την Ε&Α 
(2006). 

2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

2. ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

• Μία στρατηγική για την καταπολέµηση των 
παραποιήσεων/αποµιµήσεων (2005)· 

• Βελτίωση της τελωνειακής νοµοθεσίας για την 

προώθηση των ηλεκτρονικών ταχυδροµείων 

(eCustoms) (2005). 

•   Φόροι στον τοµέα της ενέργειας, των 
µεταφορών και του περιβάλλοντος: 

φορολογία του επαγγελµατικού πετρελαίου 
ντίζελ κίνησης, (2005)· φορολογία της ενέργειας, 
(2006)· φορολόγηση των αυτοκινήτων, (2005). 

3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

•   Εκσυγχρονισµός των κανόνων περί ΦΠΑ (2005). 

 

Πηγή: 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0033_el.htm 
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4.5 Το οικονοµικό έγκληµα  
 

Το φορολογικό έγκληµα, το ξέπλυµα χρήµατος και τα άλλα οικονοµικά εγκλήµατα 

µπορούν να ανατρέψουν στρατηγικές, πολιτικές και οικονοµικά συµφέροντα τόσο 

ανεπτυγµένων όσο και αναπτυσσόµενων χωρών. Μπορούν επίσης να κλονίσουν την 

εµπιστοσύνη των πολιτών στις κυβερνήσεις για την ικανότητα συλλογής φόρων, 

καθώς και να  στερήσει από τις κυβερνήσεις τα έσοδα που απαιτούνται για την 

οικονοµική ανάπτυξη. 

Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται όλα σε ένα κλίµα µυστικότητας, 

ανεπαρκούς, χαλαρού και θολού νοµικού πλαισίου, µε προβλήµατα στο συντονισµό 

και τη συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων και υπηρεσιών.  Η αντιµετώπιση 

αυτών των δραστηριοτήτων απαιτεί µεγαλύτερη διαφάνεια, πιο στρατηγική συλλογή 

πληροφοριών και τη βελτίωση των προσπαθειών για την αξιοποίηση του δυναµικού 

των διαφόρων κυβερνητικών οργανισµών προκειµένου να συνεργαστούν για τον 

εντοπισµό, την αποτροπή και τη δίωξη των εγκληµάτων αυτών. 

 

4.5.1 Οικονοµικό έγκληµα και  ΕΕ 
 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM/2004/0262) «το οργανωµένο 

οικονοµικό έγκληµα βλάπτει τους νόµιµους παράγοντες της οικονοµίας κι ενισχύει την 

παραοικονοµία, µε αποτέλεσµα να αποδυναµώνονται η οικονοµική ανάπτυξη, οι 

κρατικοί πόροι και οι κοινοτικοί πόροι της ΕΕ. 

Η καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

(«ξέπλυµα χρήµατος») υπήρξε κορυφαία πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης επί σειρά ετών, µε γνώµονα την ανάγκη προστασίας του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος και συµβολής στις προσπάθειες για την πάταξη του οργανωµένου 

εγκλήµατος. 

Με την πρώτη και τη δεύτερη οδηγία για το ξέπλυµα χρήµατος καθιερώθηκαν 

σηµαντικοί έλεγχοι, οι οποίοι κατατείνουν στη διευκόλυνση της ανίχνευσης 

περιπτώσεων νοµιµοποίησης χρηµάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που 

αποτελούν καρπό εγκληµατικής δραστηριότητας.  
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Πολιτικές στήριξης της εφαρµογής µέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση 

του οργανωµένου οικονοµικού εγκλήµατος 

 Χρηµατοδότηση µέτρων για την καταπολέµηση του οργανωµένου οικονοµικού 

εγκλήµατος. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης αποτελεί 

προτεραιότητα του συνολικού πλαισίου πολιτικής, καθώς και «το νέο σύνορο 

της ενοποίησης». Μεταξύ των προτεραιοτήτων στον τοµέα της ασφάλειας 

περιλαµβάνεται η απόδοση µεγαλύτερης βαρύτητας στις δράσεις πρόληψης της 

εγκληµατικότητας, «ιδίως των νέων µορφών και µέσων που µετέρχεται η 

σοβαρή και οργανωµένη εγκληµατικότητα».  

 Ενίσχυση της εξωτερικής δράσης για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

οικονοµικού εγκλήµατος. Εφαρµογή προγραµµάτων τεχνικής συνδροµής της 

ΕΕ µε σκοπό να βοηθήσουν τρίτες χώρες να βελτιώσουν την ικανότητά τους 

να ανταποκριθούν σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.  

 Η ΕΕ έχει επίσης συνάψει πλήθος συµφωνιών µε τρίτες χώρες, για τη νοµική 

συνδροµή στον τοµέα της ποινικής δικαιοσύνης.  

 Η ΕΕ στοχεύει στη βελτίωση της συνεκτικότητας των κοινοτικών πολιτικών 

έναντι των χρηµατοοικονοµικών και φορολογικών παραδείσων, στο πλαίσιο 

των προσπαθειών για την προώθηση ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων στον 

τοµέα των βέλτιστων πρακτικών». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΧΩΡΩΝ   ΕΕ 
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5.1 Το φορολογικό σύστηµα της Γερµανίας1 

 

5.1.1  Γενικά εισαγωγικά δεδοµένα για τη  

χώρα  

Η Γερµανία, επίσηµα Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 

Γερµανίας (γερµ. Bundesrepublik Deutschland), είναι 

µία από τις µεγαλύτερες σε πληθυσµό χώρες της 

Ευρώπης, η πολυπληθέστερη χώρα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και κινητήρια δύναµή της, και µία από τις 

σηµαντικότερες βιοµηχανικές και ανεπτυγµένες χώρες 

του κόσµου. Η Γερµανία (η τότε ∆υτική Γερµανία) 

είναι ένα από τα ιδρυτικά µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (1950). 

Με ονοµαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 

περίπου € 2,4 τρισεκατοµµύρια το 2010, η Γερµανία 

είναι η µεγαλύτερη οικονοµία στην Ευρώπη και η 

τέταρτη µεγαλύτερη στον κόσµο. ο τρίτος 

µεγαλύτερος  εισαγωγέας και εξαγωγέας στον κόσµο. 

Η συνολική οικονοµική παραγωγή στη Γερµανία είναι 

περίπου 2,1 τοις εκατό του πρωτογενή τοµέα ( 

γεωργία), 24,4 τοις εκατό στον δευτερογενή τοµέα 

(βιοµηχανία) και 73,5 τοις εκατό στον τριτογενή 

τοµέα. Ο αριθµός των ανέργων κατά µέσο ετήσιο όρο 

είναι 2.976 εκατοµµύρια και είναι το χαµηλότερο 

ποσοστό τα τελευταία 20 χρόνια. 

Παρόλη τη δυναµική ανάπτυξη της οικονοµίας, 

χαρακτηριστικές είναι οι περιφερειακές ανισότητες 

στο εισόδηµα, τον πλούτο και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

µεταξύ των δυτικών και των ανατολικών εδαφών της 

χώρας.   
 

1. Άρθρο Πούλιος Γεώργιος – Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση Οκτώβριος 2010: «Η 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ», 
παρατίθεται αυτούσιο το άρθρο, µε διαφοροποίηση της δοµής των κεφαλαίων  
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5.1.2 ∆ιοικητική διάρθρωση του κράτους  
 

Η διοικητική διάρθρωση του κράτους διακρίνεται σε τρία επίπεδα: 

α. Οµοσπονδιακό (Federal): Λαµβάνονται αποφάσεις για θέµατα κοινωνικής 

ασφάλισης, άµυνας, εξωτερικών σχέσεων, µεταφορών, νοµισµατικού συστήµατος, 

οικονοµικής ανάπτυξης και έρευνας.  

β. Περιφερειακό (Laender): Λαµβάνονται αποφάσεις για θέµατα της 

επικράτειας των πολιτειών, όπως για σχολεία, πανεπιστήµια, αστυνοµία, δικαιοσύνη, 

υγειονοµική περίθαλψη, πολιτισµό, επιδόµατα στέγασης και φορολογία. 

γ. Τοπικό (Local): Λαµβάνονται αποφάσεις για θέµατα της επικράτειας των 

δήµων, όπως αποχέτευση, αποκοµιδή σκουπιδιών, κοινωνική πρόνοια, 

πολιτογράφηση, έκδοση οικοδοµικών αδειών, παιδικούς σταθµούς, πάρκα, δηµόσιες 

µεταφορές, προµήθεια ενέργειας και νερού. 

 

5.1.3 Νοµοθεσία και διανοµή των φόρων   

 

Νοµοθέτηση των φόρων  

Το γερµανικό σύνταγµα ( Grundgesetz ), καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη 

φορολογία στα ακόλουθα άρθρα: 

 Η φοροδοτική ικανότητα (άρθρο 3 παρ. 1)  

 Η φορολογική ισότητα (άρθρο 3 παρ. 1).  

 Η νοµιµότητα της φορολογίας (άρθρο 2, παράγρ. 1 και  άρθρο 20. Παρ. 3)  

 Η αρχή του κράτους πρόνοιας (άρθρο 20)  

Οι Φόροι στη Γερµανία -καθώς πρόκειται για µια οµοσπονδιακή δηµοκρατία - 

επιβάλλονται από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση ( Bund ), τα κράτη ( Länder ), καθώς 

και τους δήµους (Gemeinden). 

Η άσκηση νοµοθετικής εξουσίας είναι έργο της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, 

της οµοσπονδιακής συνέλευσης (Bundestaq), δηλαδή της γερµανικής βουλής (µε 598 

έδρες ) η οποία εκλέγεται  κάθε τέσσερα χρόνια, καθώς και του εθνικού συµβουλίου 

(Bundestat), δηλαδή της γερουσίας (αποτελείται από 69 µέλη-αντιπρόσωπους των 

πολιτειών της Γερµανίας).Ειδικότερα, τόσο η οµοσπονδιακή κυβέρνηση όσο η 
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συνέλευση και η γερουσία, εισηγούνται φορολογικά µέτρα τα οποία κατόπιν 

συζητήσεως στις επιτροπές της συνέλευσης, καταλήγουν σε πράξεις που είτε 

απαιτούν είτε όχι την συναίνεση της γερουσίας. Οι νοµοθετικές πράξεις που δεν 

απαιτούν συναίνεση της γερουσίας: είτε κυρώνονται από αυτή και δηµοσιεύονται, 

είτε παραπέµπονται σε επιτροπές διαµεσολάβησης (Mediation committees: 

αποτελούνται από µέλη της βουλής και της γερουσίας) για την έκδοση τροπολογιών. 

Η τροπολογία εξετάζεται από την βουλή όπου εάν απορριφθεί, το νοµοσχέδιο 

απορρίπτεται, εάν εγκριθεί, διαβιβάζεται στην γερουσία η οποία είτε συναινεί είτε 

όχι. Οι πράξεις που απαιτούν τη συναίνεση της γερουσίας: γίνονται νόµος σε 

περίπτωση που αυτή συναινέσει ενώ διαφορετικά επεξεργάζονται από την επιτροπή 

διαµεσολάβησης, όπου εάν δεν υπάρξει τροπολογία, η γερουσία είτε συναινεί, είτε 

απορρίπτει το νοµοσχέδιο. Σε περίπτωση τροπολογίας, η βουλή είναι αρµόδια να την 

απορρίψει και να καταψηφίσει το νόµο ή να την αποδεχθεί και εν τέλει, η γερουσία 

να αποφασίσει αν θα συναινέσει ή όχι στην ψήφιση του νοµοσχεδίου. Όταν πρόκειται 

για φορολογικά µέτρα, τα έσοδα από τα οποία αποκοµίζονται ολόκληρα ή εν µέρει 

από τις πολιτείες ή τους δήµους, η συναίνεση της γερουσίας απαιτείται. 

Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση: έχει την αποκλειστική εξουσία να νοµοθετεί για 

τους τελωνειακούς δασµούς και τα δηµοσιονοµικά µονοπώλια. Επιπλέον η 

οµοσπονδία, έχει εξουσία να νοµοθετεί για όλους τους άλλους φόρους, τα έσοδα των 

οποίων αποκοµίζονται από αυτή εις ολόκληρο ή εν µέρει. Έτσι, ακόµη και αν η 

Γερµανία είναι ένα οµοσπονδιακό κράτος, το 95% όλων των φόρων επιβάλλονται σε 

οµοσπονδιακό επίπεδο. (Άρθρο 105 παρ. 2. Grundgesetz)  

Οι πολιτείες: νοµοθετούν για φόρους, στα τυχερά παιχνίδια των καζίνο, στο 

ψάρεµα και το κυνήγι, στην κατοχή σκύλων, τον εκκλησιαστικό φόρο, καθώς και για 

τους τοπικούς φόρους κατανάλωσης στο βαθµό που τα µέτρα που αποφασίζουν, δεν 

έχουν την ίδια φορολογική βάση µε την φορολογία που επιβάλλεται από την 

οµοσπονδία, (π.χ φόρος κατανάλωσης σε µη αλκοολούχα αναψυκτικά). (Άρθρο 105 

παρ. 2α Grundgesetz) 

Οι δήµοι : έχουν την εξουσία να καθορίζουν τους κατά τόπους ειδικούς 

πολλαπλασιαστικούς συντελεστές επί των συντελεστών φορολογίας που επιβάλει η 

οµοσπονδία για τον Φ.Μ.Α.Π και να καθορίζουν, τον συντελεστή για τον φόρο 

εµπορίου (trade tax) που επιβάλλεται επί ενός µέρους των κερδών προ φόρων, των 

επιτηδευµατιών µε εµπορική δραστηριότητα (φυσικών ή νοµικών προσώπων). 
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∆ιανοµή των φόρων  

Τα έσοδα από αυτούς τους φόρους κατανέµονται προς την οµοσπονδία και τα κράτη 

ως εξής (άρθρο 108 Grundgesetz): 

Η Οµοσπονδιακή κυβέρνηση:  
 

∆ιαχειρίζεται τους τελωνειακούς δασµούς, τα φορολογικά έσοδα από µονοπώλια και 

τους σε οµοσπονδιακό επίπεδο ρυθµιζόµενους φόρους κατανάλωσης,  

συµπεριλαµβανόµενου του φόρου επί του κύκλου εργασιών στις εισαγωγές, καθώς 

και τις εισφορές που επιβάλλονται στα πλαίσια των συναλλαγών µεταξύ των κρατών 

µελών,. Η διαχείριση όλων των άλλων φορολογιών γίνεται από τις φορολογικές αρχές 

των οµόσπονδων κρατιδίων. 

 

Οι πολιτείες:  

∆ιαχειρίζονται για λογαριασµό της οµοσπονδίας, από τους λεγόµενους ¨κοινούς 

φόρους¨ ( Joint ή Shared taxes: φόροι που ενισχύουν περισσότερους από έναν 

προϋπολογισµούς) τους φόρους εισοδήµατος, τον Φ.Π.Α, καθώς επίσης τον φόρο επί 

των ασφαλειών (insurance tax), το επίδοµα αλληλεγγύης (solidarity tax: ποσοστό 

5,5% του συντελεστή επί του φόρου εισοδήµατος ) προς τις πολιτείες της πρώην Αν. 

Γερµανίας. ∆ιαχειρίζονται επίσης για λογαριασµό τους, τους φόρους κληρονοµιών 

και δωρεών, τον φόρο µεταβίβασης ακινήτων , τον φόρο επί των µηχανοκίνητων 

οχηµάτων, τον φόρο επί των τυχερών παιγνίων σε  καζίνο, τον φόρο εµπορίου (trade 

tax), τον φόρο ακίνητης περιουσίας (όσο αφορά τους δύο τελευταίους  οι πολιτείες 

αποτιµούν µόνο το βασικό φόρο που προκύπτει µε βάσει τους συντελεστές που 

καθορίζει η οµοσπονδία καθ’ ότι ο τελικός φόρος που εισπράττεται, καθορίζεται από 

τις τοπικές αρχές) και τέλος τον εκκλησιαστικό φόρο (church tax, µε εξαίρεση την 

πολιτεία τη Βαυαρίας). 

 

Οι δήµοι :  

∆ιαχειρίζονται, τον φόρο εµπορίου (trade tax) και τον φόρο ακίνητης περιουσίας 

(Real property tax), δηλαδή εφαρµόζουν ένα πολλαπλασιαστικό συντελεστή και 

συλλέγουν τον φόρο, τον φόρο κυνηγιού ψαρέµατος ,κατοχής σκύλων κ.α. 
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5.1.4  Φορολογική ∆ιοίκηση – δοµή υπηρεσιών  
 

Η φορολογική διοίκηση της Γερµανίας, διαιρείται σε:  

1. Οµοσπονδιακές φορολογικές αρχές (Bund) 

2. Περιφερειακές ή πολιτειακές φορολογικές αρχές (Länder)  

3. Τοπικές φορολογικές αρχές (Finanzamt) 

 

1. Το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικών είναι η ανώτερη φορολογική 

αρχή συντονισµού του έργου του Οµοσπονδιακού Υπουργείου και των 16 

αποκεντρωµένων Υπουργείων, η Οµοσπονδιακή Κεντρική Φορολογική Υπηρεσία. 

Ο κύριος ρόλος του οµοσπονδιακού υπουργείου οικονοµικών είναι:  

Ο σχεδιασµός της δηµοσιονοµικής πολιτικής της οµοσπονδιακής κυβέρνησης. 

Ωστόσο στις περιπτώσεις που η επιβολή της φορολογίας γίνεται από τις πολιτείες ¨εξ 

ονόµατος οµοσπονδιακής επιτροπής¨, δηλαδή όταν τα έσοδα που διαχειρίζονται οι 

πολιτείες αποκοµίζονται ολόκληρα ή εν µέρει από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση, το 

οµοσπονδιακό υπουργείο προκειµένου να βελτιώσει και να διευκολύνει την 

εφαρµογή των φορολογικών νόµων, µε στόχο να εξασφαλίσει ισότιµη φορολογική 

µεταχείριση, παρεµβαίνει στην εξουσία των αποκεντρωµένων υπουργείων 

καθορίζοντας ενιαίες διαχειριστικές αρχές , κοινούς στόχους για την εκτέλεση των 

φορολογικών µέτρων και εκδίδει, γενικές τεχνικές οδηγίες και κανονισµούς που 

διέπουν την συνεργασία µεταξύ της οµοσπονδίας και των πολιτειακών αρχών. Το 

οµοσπονδιακό υπουργείο αναλαµβάνει την δράση αυτή αυτεπάγγελτα είτε ύστερα 

από κοινή πρωτοβουλία τεσσάρων τουλάχιστον πολιτειών.  

Eάν η πλειοψηφία των πολιτειών αποδέχεται τις οµοσπονδιακές αποφάσεις, 

αυτές τεκµαίρεται ότι είναι αποδεκτές από το σύνολο των πολιτειών. 

Οι αρµοδιότητες της οµοσπονδιακής κεντρικής φορολογικής υπηρεσίας είναι: 

� Συντονισµός των φορολογικών ελέγχων. 

� Αποφάσεις σε θέµατα επιστροφών και χορήγησης εξαιρέσεων σε 

παρακρατούµενους 

� φόρους. 

� Παροχή νοµικής και διοικητικής βοήθειας σε φορολογικά θέµατα. 

� Κεντρική επεξεργασία και αξιολόγηση θεµάτων εξωτερικών φορολογικών 

σχέσεων. 
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� Επιστροφές φόρου επί των εισροών και διανοµή αριθµού φορολογικού 

µητρώου Φ.Π.Α. 

 

2. Σε περιφερειακό επίπεδο, τα 16 αποκεντρωµένα υπουργεία οικονοµικών 

αποτελούν την ανώτερη φορολογική αρχή έχοντας υπό την επίβλεψη τους οχτώ 

περιφερειακές φορολογικές διευθύνσεις, ( στις µισές από τις πολιτείες) οι οποίες 

διαχειρίζονται την φορολογία στο εισόδηµα, την περιουσία και τις συναλλαγές. 

Επίσης υπάρχουν (υπό την επίβλεψη της οµοσπονδίας) πέντε οµοσπονδιακές 

φορολογικές διευθύνσεις ( Αµβούργο, Βερολίνο, Μόναχο, Κόπλαντ και Κολωνία), 

αρµόδιες για την διαχείριση των τελωνειακών δασµών και των φόρων κατανάλωσης 

αρµοδιότητας της κεντρικής κυβέρνησης. Οι αρµοδιότητες των περιφερειακών αρχών 

είναι : 

� Εξασφάλιση ενιαίας εφαρµογής της νοµοθεσίας. 

� Παροχή οδηγιών στις ∆.Ο.Υ επί φορολογικών θεµάτων. 

� Ενίσχυση των ∆.Ο.Υ σε δύσκολες υποθέσεις. 

� Ανταλλαγή εµπειριών. 

� ∆ιενέργεια ελέγχου Φ.Π.Α. 

� In-house κατάρτιση του προσωπικού. 

� Καταπολέµηση της φορολογικής απάτης. 

� Εφαρµογή διαδικασιών βελτίωσης και υπολογισµού του απαιτούµενου 

προσωπικού. 

 

3. Σε τοπικό επίπεδο τις φορολογικές αρχές αποτελούν τα κατά τόπους τελωνεία 

και οι ∆.Ο.Υ.  

  

Οργάνωση και διοικητικές διαδικασίες των ∆.Ο.Υ. 

 

Ως τοπικές πολιτειακές φορολογικές αρχές, οι ∆.Ο.Υ. είναι αρµόδιες για την 

διαχείριση των φόρων στο εισόδηµα, την περιουσία, και τις συναλλαγές που 

αποκοµίζονται εις ολόκληρο ή εν µέρει από την οµοσπονδία καθώς επίσης των φόρων 

που αποκοµίζονται από τις πολιτείες και τους δηµοτικούς ή τοπικούς φόρους µε 

εξαίρεση τους τελωνειακούς δασµούς και τους φόρους κατανάλωσης που 

διαχειρίζεται η οµοσπονδία. 
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Οι ∆.Ο.Υ ποικίλουν τόσο σε απασχολούµενο προσωπικό (από 100 έως 800 

υπάλληλοι), όσο και σε οργανωτική δοµή, γεγονός που οφείλεται στο διαφορετικό 

τρόπο οργάνωσης και τεχνολογικής υποστήριξης των υπηρεσιών που παρέχει η κάθε 

πολιτεία ( δεν εφαρµόζουν όλες οι πολιτείες το ίδιο πληροφοριακό φορολογικό 

σύστηµα). Ωστόσο τα τµήµατα φορολογικής αξιολόγησης (Tax assessment 

department), εξωτερικού έλεγχου (External auditing), Ταµείου (Collection/ cash 

office) και Γενικής διοίκησης (General administration) συναντώνται σε κάθε ∆.Ο.Υ. 

Αναλυτικότερα, τα επιµέρους τµήµατα και το ποσοστό του συνολικού προσωπικού 

που απασχολούνται σε αυτά έχει ως εξής: 

 
Πίνακας 5.1: Τµήµατα και απασχολούµενο προσωπικό στις ∆.Ο.Υ., ως %  

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

7% 
ΓΕΝΙΚΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
9% 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
3% 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ
ΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ 
32% 

ΠΡΟΣΩΡΙΝ
ΩΝ 

∆ΗΛΩΣΕΩ
Ν Φ.Π.Α 

2% 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ 

3% 

ΓΡΑΦΕΊΟ 
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣ

ΕΩΝ 
1% 

Φ.Μ.Υ 
1% 

Φ.Μ.Α ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
1% 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙ
ΩΝ 
1% 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩ
Ν ΚΑΖΙΝΟ 

0,5% 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩ
Ν ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1% 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σ 
3% 

ΕΞΩΤΕΡΙΚ
ΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
23% 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Σ ΕΡΕΥΝΑΣ 
3% 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩ
Ν 

ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 
ΚΑΙ 

ΠΟΙΝΙΚΩΝ 
ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

1% 

ΤΑΜΕΙΟ 
5% 

ΕΠΙΒΟΛΗΣ 
ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΟΥ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝ

ΟΥ 
5% 

 
  

Περαιτέρω, το προσωπικό κατηγοριοποιείται σε ανώτατο (3%), µε µέσες 

αποδοχές 58.000 ευρώ ετησίως (∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες), ανώτερο (43%) µε 

µέσες αποδοχές 41.000 ευρώ ετησίως (Τµηµατάρχες και caseworkers:εξειδικευµένους 

υπαλλήλους θέσης), µεσαίο (52%) µε µέσες αποδοχές 32.000 ευρώ ετησίως 

(Υπάλληλοι) και βασικό υποστηρικτικό προσωπικό (2%) µε µέσες αποδοχές 27.000 

ευρώ ετησίως (υπάλληλοι αλληλογραφίας κλητήρες, καταχωρητές δεδοµένων).  

             

Το τµήµα φορολογικής αξιολόγησης (Tax assessment department),  

αποτελεί την ¨καρδιά¨ της ∆.Ο.Υ έχοντας τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

 Έναρξη επιτηδεύµατος. 

 Είναι αρµόδιο για την συµπλήρωση του ερωτηµατολόγιου για την 

ολοκλήρωση της έναρξης δραστηριοτήτων. 

 Απόδοση Α.Φ.Μ. 
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 Φροντίδα των δεδοµένων ελέγχου. (αποθηκεύει και διατηρεί µε ηλεκτρονικό 

κυρίως τρόπο, µέσω βάσεων δεδοµένων, πληροφορίες από πάσης φύσεως 

αντιπαραβολικούς ελέγχους και δηλώσεις των φορολογούµενων και έτσι 

δίνει εντολή  και   ενισχύει την διενέργεια φορολογικών ελέγχων.) 

 Μεταφορά των αρχείων των φορολογούµενων. 

 ∆ιενεργεί φορολογικές εκτιµήσεις (π.χ προσδιορισµός αξίας ακινήτων). 

 Ελέγχει και επεξεργάζεται φορολογικές εκτιµήσεις. 

 Επικοινωνία µε τους φορολογούµενους (µε αλληλογραφία και e-mail). 

 Εκδίδει και αποστέλλει κατόπιν αιτήσεως ή όχι, ποικίλα φορολογικά 

πιστοποιητικά , όπως φορολογικής ενηµερότητας. 

 ∆ιατηρεί στατιστικά δεδοµένα. 

 

Τµήµα Μητρώου 

 

H έναρξη δραστηριότητας (µητρώο) για τους ελεύθερους επαγγελµατίες διαφέρει απ΄ 

ότι στις ενάρξεις εταιριών και ατοµικών επιχειρήσεων µε εµπορική δραστηριότητα. 

Οι δεύτερες υποβάλλουν την αναφορά - αίτηση ενάρξεως στο δήµο (η έναρξη 

εµπορικής δραστηριότητας απαιτεί προηγουµένως την έγκριση του γραφείου 

εµπορίου, το οποίο είναι τµήµα της δηµοτικής αρχής στην οποία θα γίνει η έναρξη) 

και στην συνέχεια ο δήµος γνωστοποιεί σε διάφορες άλλες υπηρεσίες (επαγγελµατικά 

επιµελητήρια, στατιστική υπηρεσία, πρωτοδικείο, ασφαλιστικούς οργανισµούς, 

διευθύνσεις απασχόλησης) την εγγραφή της έναρξης δραστηριότητας και αφού 

εγκριθεί, διαβιβάζεται στην ∆.Ο.Υ.  

Αντίθετα οι ελεύθεροι επαγγελµατίες απευθύνονται κατευθείαν στην ∆.Ο.Υ 

αποστέλλοντας (συνήθως ταχυδροµικώς) την αναφορά έναρξης δραστηριότητας 

χωρίς να είναι αναγκαίος από τη ∆.Ο.Υ, ο έλεγχος εγγραφής στους ανωτέρω κατά 

περίπτωση φορείς. Κατόπιν, η ∆.Ο.Υ καταχωρεί την έναρξη δραστηριότητας και 

αποστέλλει και στις δύο περιπτώσεις ερωτηµατολόγια στον εν δυνάµει 

επιτηδευµατία, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε τα οποία ζητούνται πληροφορίες 

σχετικά µε την οικονοµική τους κατάστασή και την εκτίµηση τους για τον τζίρο και 

τα κέρδη που προσδοκούν να έχουν κατά την πρώτη χρήση λειτουργίας τους. Τα 

ερωτηµατολόγια αυτά απαιτείται να απαντηθούν εντός 14 ηµερών, διαφορετικά 

προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες µπορεί να φτάσουν έως και πρόστιµα 

25.000 ευρώ. Με τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων, η ∆.Ο.Υ κατατάσσει 
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οικονοµικά  τον επιτηδευµατία, ελέγχει ποιες φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να 

υποβληθούν στο µέλλον, υπολογίζει τις προκαταβολές φόρων,  ενηµερώνει για την 

υποχρέωση ή όχι υπαγωγής σε Φ.Π.Α (ανάλογα µε τον τζίρο), καθώς και για άλλες 

φορολογικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που δηλώνονται ενδοκοινοτικές συναλλαγές 

αποδίδεται στον επιτηδευµατία φορολογικό µητρώο Φ.Π.Α. 

 

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων και φορολογικές διαδικασίες 

 

Oι µισθωτοί δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων (εκτός εάν έχουν 

εισόδηµα και από άλλες πηγές ή πρόκειται να έχουν επιστροφή φόρου οπότε 

υποβάλλουν µέχρι στις 31 Μαΐου του οικονοµικού έτους),η φορολογική τους 

υποχρέωση εξαντλείται στην πηγή µε την παρακράτηση του φόρου από τον εργοδότη. 

Οι εργοδότες υποβάλλουν τις δηλώσεις παρακρατούµενων φόρων (Φ.Μ.Υ, λόγω της 

γραµµικώς προοδευτικής κλίµακας) στις ∆.Ο.Υ  µε µηνιαίες, περιοδικές και ετήσιες 

δηλώσεις µε ηλεκτρονικό τρόπο (On line υπηρεσία ELSTER). 

Οι επιτηδευµατίες υποβάλουν δηλώσεις προκαταβολών φόρου εισοδήµατος και 

φόρου εµπορίου (trade tax), κατά κανόνα έως την 10η ηµέρα των µηνών Μαρτίου, 

Ιουνίου, Σεπτεµβρίου και ∆εκεµβρίου και την 15η ηµέρα των µηνών Φεβρουαρίου, 

Μαΐου, Αυγούστου και Νοεµβρίου αντίστοιχα,  µε ηλεκτρονικό τρόπο. Ο 

προσδιορισµός του προκαταβλητέου φόρου γίνεται από τις ∆.Ο.Υ, για τις νέες 

επιχειρήσεις µε βάσει τις πληροφορίες που έχουνε δώσει (εκτιµώµενος κύκλος 

εργασιών, κέρδη) στο ερωτηµατολόγιο της έναρξης δραστηριοτήτων, ενώ για τις 

παλαιές επιχειρήσεις µε βάση την φορολογική αξιολόγηση και τον φόρο που 

κατέβαλαν στην προηγούµενη της δήλωσης χρήση.  

 

Οι δηλώσεις εισοδήµατος, εκκαθαριστική Φ.Π.Α, και φόρου εµπορίου,  
 

υποβάλλονται κατά κανόνα µε ηλεκτρονικό τρόπο (95% των δηλώσεων) έως τις 31 

Μαΐου του επόµενου της χρήσης έτους, (παράταση δίδεται υπό ειδικές συνθήκες µόνο 

εάν ο φορολογούµενος εκπροσωπείται από πιστοποιηµένο φορολογικό σύµβουλο, 

λογιστή ή δικηγόρο). Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα ταχυδροµικής αποστολής, σε 

ιδιαίτερα έντυπα δηλώσεων των επί µέρους φορολογιών. Επιπρόσθετες πληροφορίες, 

όπως οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµοί, κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης κ.α) 

υποβάλλονται σε έντυπα αντίγραφα. Η καταχώριση και επεξεργασία των δηλώσεων 
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γίνεται µε την υποστήριξη πληροφοριακού συστήµατος ανάλυσης κινδύνου, µε 

κανόνες παραµετροποίησης σε οµοσπονδιακό επίπεδο, (ΕDP Risk analysis system) 

µέσω του οποίου εντοπίζονται µαζικά οι δηλώσεις που χρήζουν ελέγχου, 

επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης και περιορίζονται τα λάθη και οι παραλήψεις 

των υπαλλήλων. Οι  έλεγχοι των δηλώσεων, είτε συµπληρωµατικοί είτε αυτοτελείς 

(σε περιπτώσεις όπου δεν εφαρµόζεται ανάλυση κινδύνου),περιλαµβάνουν ερωτήσεις 

στον φορολογούµενο, on-line σύγκριση πληροφοριών µε δεδοµένα άλλων υπηρεσιών 

(σε περιορισµένη εφαρµογή),εάν είναι αναγκαίο, αίτηµα για παροχή πληροφοριών για 

τον φορολογούµενο από τρίτους µε δικαστική συνδροµή (εσωτερικός έλεγχος) καθώς 

επίσης και επί τόπου επιθεωρήσεις (εξωτερικός έλεγχος). Τόσο οι έντυπες όσο και οι 

ηλεκτρονικές δηλώσεις, εκκαθαρίζονται και το αποτέλεσµα αποστέλλεται 

ταχυδροµικώς στον φορολογούµενο. Ιδιαιτέρως για τον Φ.Π.Α, οι διαδικασίες 

ηλεκτρονικής υποβολής και ηλεκτρονικού ελέγχου (ανάλυση κινδύνου) 

διασφαλίζονται και ενισχύονται από ενάρξεως του επιτηδεύµατος, αφού κατά την 

απόδοση µητρώου Φ.Π.Α ( V.A.T identification number) γίνεται διεξοδικός έλεγχος 

σε αρκετές ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων της φορολογικής αρχής 

(ZAUBER,LUNA,USLO..), ενώ µέσω διαδικτύου είναι δυνατός ο έλεγχος και σε 

αρχεία  άλλων υπηρεσιών. Αυτές οι βάσεις δεδοµένων περιέχουν πληροφορίες 

σχετικά µε παλαιότερες ενάρξεις επιτηδεύµατος, αποτελέσµατα φορολογικών 

ελέγχων κ.α, αποτελώντας ένα φορολογικό ιστορικό. Ανάλογα µε τον κύκλο 

εργασιών, οι δηλώσεις Φ.Π.Α υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ  µηνιαίως, 

τριµηνιαίως και ετησίως. Το ποσό του φόρου καταβάλλεται για τις περιοδικές 

δηλώσεις εντός του επόµενου της περιόδου αναφοράς δεκαηµέρου και για την 

εκκαθαριστική σε προθεσµία ενός µηνός (είναι δυνατόν να δοθεί µόνιµη παράταση 

ενός µηνός στις ανωτέρω ηµεροµηνίες, σε περίπτωση που προκαταβληθεί το 1/11 του 

Φ.Π.Α της επόµενης χρήσης). Σε περίπτωση επιστροφής έως 2.500 ευρώ  απαιτείται 

µία γενική έγκριση από την ∆.Ο.Υ (δεν γίνεται έλεγχος). 

 

Φόρος  Ακίνητης Περιουσίας 
 

Ο φόρος µεταβίβασης ακίνητων λόγω αγοράς υπολογίζεται επί της εµπορικής αξίας 

του ακινήτου την στιγµή της αγοραπωλησίας µε συνηθέστερο συντελεστή  3,5% 

(ανάλογα µε την πολιτεία, 4%  στο Αµβούργο και το Βερολίνο) και οφείλεται είτε 

από τον πωλητή είτε από τον αγοραστή. Ωστόσο, καταβάλλεται συνήθως από τον 
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αγοραστή. Αφορολόγητα προβλέπονται µεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις αγοράς 

περιούσιας αξίας  έως 2.500 ευρώ και αγοράς από την σύζυγο του πωλητή. Η 

αγοραπωλησία γνωστοποιείται στην ∆.Ο.Υ , η οποία αφού εισπράξει το φόρο µετά 

από έγγραφη ειδοποίηση, χορηγεί στο φορολογούµενο το απαραίτητο για την 

εγγραφή στο κτηµατολόγιο πιστοποιητικό εξόφλησης φόρου.  

Υποκείµενο του φόρου είναι η ακίνητη περιουσία (κτήρια και οικόπεδα) καθώς 

και η περιουσία που χρησιµοποιείται σε γεωργικές και δασικές εκµεταλλεύσεις στη 

Γερµανία. Εξαιρούνται της φορολόγησης κάποιες δηµόσιες υπηρεσίες, εκκλησίες και 

µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί. Η  ∆.Ο.Υ προχωράει στην αποτίµηση βασικής αξίας / 

αξίας αντικατάστασης,  που συνήθως είναι αρκετά χαµηλότερη της εµπορικής, και 

γνωστοποιεί τον βασικό φορολογικό συντελεστή στον δήµο (0,6% για περιουσία που 

χρησιµοποιείται στη γεωργία και την δασοκοµία, 0,26-0,35 για µονοκατοικίες και 

0,35% για κάθε άλλο είδος ακίνητης περιουσίας). Στην συνέχεια ο δήµος εφαρµόζει 

ένα ειδικό πολλαπλασιαστή και προσδιορίζει τον τελικό φόρο που καταβάλλεται 

ετησίως. 

 

Φόρος κληρονοµιάς και δωρεάς 
 

Επιβάλλεται στην αξία της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) που κληρονοµείται ή 

δωρίζεται εν ζωή, µε αρκετές φοροαπαλλαγές και εξαιρέσεις, ανάλογα µε την αξία 

της κληρονοµιάς / δωρεάς και τον βαθµό συγγένειας του κληρονόµου / δωρεοδόχου 

µε τον θανόντα / δωρεοπάροχο . Και οι δύο φόροι ρυθµίζονται από τον ίδιο νόµο έτσι 

ώστε να αποτρέπεται η αποφυγή καταβολής του φόρου κληρονοµιάς µέσω της εν ζωή 

δωρεάς. Για αυτό το λόγο, η φορολογία κληρονοµιών είναι ίδια µε την φορολογία 

δωρεών, µε ποικίλες φορολογικές κλίµακες (αξίες περιουσίας) και συντελεστές από 

7% έως 50% σε προοδευτική κλίµακα. 

 

Φόρος αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και σκαφών αναψυχής 
 

Στους ιδιοκτήτες αποστέλλεται ο φόρος που πρέπει να πληρωθεί ετησίως. Εάν ο 

φόρος δεν καταβληθεί ή καταβληθεί εκπρόθεσµα, επιβάλλεται προσαύξηση 1% στο 

ληξιπρόθεσµο χρέος, για κάθε µήνα καθυστέρησης. Με εξαίρεση τον Φ.Π.Α και τον 

φόρο εµπορίου, δεν επιβάλλεται προσαύξηση εάν η καθυστέρηση είναι µέχρι τρεις 

ηµέρες. 
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Αξιοσηµείωτα είναι, ότι οι υπάλληλοι του τµήµατος επιβολής κυρώσεων και 

συµµόρφωσής του φορολογούµενου είναι δυνατόν να διενεργούν κατασχέσεις χωρίς 

την διαµεσολάβηση δικαστικών επιµελητών, καθώς και ότι στις γερµανικές ∆.Ο.Υ 

δεν υπάρχουν ταµεία αλλά όλες οι συναλλαγές γίνονται µέσω τραπεζικού δικτύου και 

την χρήση προσωπικών και εταιρικών λογαριασµών (απαραίτητο για τις επιστροφές 

Φ.Π.Α). Στο τµήµα των εσόδων οι υπάλληλοι διαχειρίζονται µόνο την ορθότητα και 

την πίστωση των ποσών που καταβάλλονται. 

Το ιδιαίτερα αυξηµένο επίπεδο µηχανογράφησης των υπηρεσιών υποστηρίζεται 

από το τµήµα Ι.Τ (information technology) που υπάρχει στις ∆.Ο.Υ. και κάνει δυνατή 

την πρόσβαση σε αρκετές ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων σηµαντικότερες από τις 

οποίες είναι η ZAUBER και η LUNA. 

 

5.1.5 Ανθρώπινο δυναµικό – κατανοµή  
 
 

Ο συνολικός και ανά επίπεδο διοίκησης αριθµός των απασχολούµενων στην 

φορολογική διοίκηση της Γερµανίας κατανέµεται στις επιµέρους υπηρεσίες ως εξής: 

 
Πίνακας 5.2: Υπηρεσίες και απασχολούµενο προσωπικό 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
1 
16 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟ 
ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

1.446 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

8 ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 3.084 

∆.Ο.Υ 679 ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 107.037 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ 1.000 

ΣΥΝΟΛΟ 705  112.567 
 
 Πηγή: Bundesfinanzministerium 

   
 
5.1.6  Φορολογικό Σύστηµα 
 

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΩΝ 

 

Πηγές Εισοδηµάτων 

Στο γερµανικό νόµο περί φορολογίας εισοδήµατος υπάρχουν εφτά πήγες 

φορολογητέων εισοδηµάτων: 
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 Εισόδηµα από γεωργία και δασοκοµία. 

 Εισόδηµα από εµπορική ή  γενικότερη επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 Εισόδηµα από εξαρτηµένη εργασία. 

 Εισόδηµα από ελεύθερα επαγγέλµατα ή ανεξάρτητη παροχή υπηρεσιών  

 Εισοδήµατα από επένδυση κεφαλαίου (capital income) στα οποία 

περιλαµβάνονται οι αποδόσεις των κεφαλαίων (µερίσµατα) και τα κέρδη 

από κεφάλαιο. 

 Εισόδηµα από ενοίκια. 

 Άλλες πηγές εισοδήµατος ( π.χ εισόδηµα από σύνταξη ή από υπεραξία ης 

ιδιωτικής διάθεσης περιουσίας). 

Στο εισόδηµα από επαγγελµατική δραστηριότητα περιλαµβάνονται επίσης και 

τα κέρδη από την πώληση και το κλείσιµο των επιχειρήσεων. Αυτά είναι 

αφορολόγητα υπό ορισµένες προϋποθέσεις ή υπόκεινται σε µειωµένο φόρο ως 

έκτακτα κέρδη. 

 

Φόρος Εισοδήµατος Φ.Π  (Einkommensteuer): 
 

Για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από γεωργία, δασοκοµία, εµπορική ή 

ανεξάρτητη επιχειρηµατική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, λαµβάνονται υπόψιν 

οι λειτουργικές δαπάνες  για την απόκτηση του. Για το εισόδηµα από ακίνητα, 

µισθωτή εργασία και άλλες πηγές αφαιρούνται οι δαπάνες που σχετίζονται µε την 

απόκτηση, ασφάλεια και συντήρηση αυτών των εισοδηµατικών πηγών. ∆απάνες 

διαβίωσης  όπως για σίτιση, ένδυση, και στέγη καθώς και δαπάνες που σχετίζονται µε 

την οικονοµική και κοινωνική θέση του φορολογούµενου δεν εκπίπτουν ακόµα και 

εάν προωθούν την επαγγελµατική του δραστηριότητα.   

Η φορολογία εισοδήµατος είναι γραµµικώς προοδευτική, δεν υπάρχει δηλαδή 

σταθερός φορολογικός συντελεστής για κάθε κλιµάκιο εισοδήµατος ,όσο αυξάνεται 

το εισόδηµα τόσο αυξάνεται και ο φορολογικός συντελεστής. Ο συντελεστής 

φορολογίας ξεκινάει από 14% και φτάνει το 45%. Εισόδηµα πάνω από 250.731 / 

501.462 ευρώ φορολογείται µε 45%. Ανάλογα µε την εισοδηµατική κλίµακα, ο 

υπολογισµός του φόρου γίνεται µε βάση την ακόλουθη κλίµακα, µε βάση ένα 

περίπλοκο µαθηµατικό µοντέλο: 
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% Φόρος Φορολογική Βάση (σε ευρώ) 

0 Έως 8.004 

14% 8.005-52.881 

42% 52.882-250.730 

45% 250.731 και πάνω 

 
Εκπτώσεις απ΄ τον φόρο: ∆απάνες που συνδέονται άµεσα µε την 

πραγµατοποίηση του εισοδήµατος (λειτουργικές) και αυστηρά στα πλαίσια της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας του φορολογούµενου και ασφάλιστρα πρόνοιας και 

βοήθειας στο σπίτι, έξοδα ασθενειών, εκκλησιαστικός φόρος, επιχ/κες ζηµίες. 

Εκπτώσεις απ΄ το εισόδηµα:  ∆ίδακτρα σχολείων, έξοδα επαγγελµατικής 

κατάρτισης, κατ΄ αποκοπή αφορολόγητα τέκνων (1.824 ευρώ για κάθε γονέα (σύνολο 

3.648 ευρώ) και επιπλέον 1.080 ευρώ για εκπαίδευση ,επίβλεψη κ.α), δωρεές, 

αφορολόγητο των κερδών από διάθεση επενδυµένου κεφαλαίου µέχρι του ποσού των  

801/1.602 ευρώ για ανύπαντρους / παντρεµένους, υπό προϋποθέσεις (διάθεση: 

µετοχών ή εταιρικών µεριδίων µέχρι 1% της συµµετοχής, κινητών και ακίνητων 

περιουσιακών στοιχείων µετά την παρέλευση δεκαετίας από την απόκτησή τους), 

κατ΄ αποκοπή έκπτωση στο εισόδηµα από µισθωτή εργασία 920 ευρώ κ.α . 

Τα έσοδα από φορολογία εισοδήµατος (χωρίς τα εισοδήµατα από µισθωτή 

εργασία), ανήλθαν το 2008 σε 32,685 δις ευρώ αποτελώντας τη 5η πηγή εσόδων. 

Η φορολογία εισοδήµατος από µισθωτή εργασία, αποτελεί ειδική µορφή 

φορολογίας εισοδήµατος όπου η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται στην πηγή. Η 

παρακράτηση του Φ.Μ.Υ γίνεται από τις ∆.Ο.Υ, µε βάση τις κάρτες Φ.Μ.Υ  που 

εκδίδονται, κάθε χρόνο, από τις δηµοτικές αρχές για τους εγγεγραµµένους σε αυτές 

µισθωτούς και περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε την οικογενειακή κατάσταση, τον 

αριθµό των τέκνων, το θρήσκευµα για συνυπολογισµό του εκκλησιαστικού φόρου ή 

όχι, (είναι δυνατόν ο φορολογούµενος να µην θελήσει να καταβάλει εκκλησιαστικό 

φόρο αλλά δεν µπορεί να τελέσει θρησκευτικά µυστήρια γάµου, βάπτισης κτλ.). Ο 

Φ.ΜΥ αποδίδεται µε την υποβολή µηνιαίων ή τριµηνιαίων ή ετήσιων δηλώσεων. Οι 

µισθωτοί δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις εκτός εάν έχουν εισοδήµατα και  

από άλλες πηγές,  υποβάλλουν ωστόσο  οικειοθελώς σε περίπτωση όπου συντρέχουν 

λόγοι επιστροφής φόρου. Τα έσοδα από την φορολογία στην µισθωτή εργασία 

ανήλθαν το 2008 σε 141,898 δις ευρώ αποτελώντας την 2η µεγαλύτερη πηγή εσόδων. 
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Από 01-01-2009, για τους µόνιµους κατοίκους της Γερµανίας, o φόρος 

εισοδήµατος από επενδυόµενο κεφάλαιο, που ξεπερνάει συνολικά το ποσό των 801 

ευρώ για ανύπαντρους και 1.601 ευρώ για παντρεµένους (αφορολόγητο), 

παρακρατείτε κατά κανόνα στην πηγή µε ενιαίο συντελεστή 25% συν 5,5% φόρος 

αλληλεγγύης (σύνολο 26.37%) και αποδίδεται. Το εισόδηµα αυτό περιλαµβάνει την 

απόδοση του κεφαλαίου ( µερίσµατα, απόδοση εταιρικών µεριδίων κτλ), αλλά και τα 

κέρδη από την πώληση χρεογράφων (για διάθεση συµµετοχών ≤ 1%, διαφορετικά τα 

κέρδη θεωρούνται εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα), τα κέρδη 

µελλοντικών συµβολαίων (futures). Τα κέρδη από πώληση κινητών και ακίνητων 

περιουσιακών στοιχείων, δεν φορολογούνται εάν τα ακίνητα ή κινητά που παρήγαγαν 

εισόδηµα πουληθούν µετά δεκαετίας από την απόκτηση τους. Σε περίπτωση που η 

πώληση γίνει νωρίτερα, για κέρδη έως 600 ευρώ δεν επιβάλλεται φόρος, αν 

υπερβαίνουν τα 600 ευρώ, φορολογούνται στο σύνολο τους στην κλίµακα 

εισοδήµατος. 

 
Φόρος Εισοδήµατος Ν.Π. 
 

Για τις προσωπικές εταιρίες  (Ο.Ε, Ε.Ε) δεν επιβάλλεται φόρος στο εισόδηµα του  

νοµικού προσώπου αλλά στους ιδιοκτήτες (µέλη), µε την ατοµική τους δήλωση 

εισοδήµατος (Individual income tax). Ως προς τον φόρο εµπορίου (trade tax), επειδή 

αυτές δεν φορολογούνται µε τον χαµηλό συντελεστή 15%, ισχύει το αφορολόγητο 

των ακαθάριστων κερδών ποσού 24.500 ευρώ. Ο συντελεστής για την φορολογία 

εισοδήµατος σε όλες τις άλλες µορφές εταιριών (κεφαλαιουχικές-corporations: Ε.Π.Ε, 

Α.Ε), είναι 15% επί του συνόλου των συσσωρευµένων και διανεµόµενων κερδών. 

Εποµένως, συνυπολογιζόµενου του επιδόµατος αλληλεγγύης (5,5% solidarity tax) και 

του φόρου εµπορικού επιτηδεύµατος (κατά µέσο όρο ποσοστό 14% των κερδών 

υπόκειται σε φόρο εµπορίου), ο συντελεστής φορολογίας Ν.Π στην Γερµανία είναι 

χαµηλότερος του 30%. Τα έσοδα του Φ.Ε.Ν.Π αποτέλεσαν το 2008 την 7η 

µεγαλύτερη πηγή εσόδων, µε συνολικά έσοδα 15,868 δις ευρώ. 

Αναφορικά µε το εισόδηµα από επένδυση κεφαλαίου, ενώ για τα κέρδη 

αποδόσεως του κεφαλαίου που διανέµονται σε φυσικά πρόσωπα εφαρµόζεται ενιαίος 

συντελεστής 25% και παρακρατούνται στην πηγή, το εισόδηµα από επένδυση 

κεφαλαίου που αποκοµίζεται από τα Ν.Π διαχωρίζεται σε εισόδηµα επί του οποίου ο 

φόρος παρακρατείται και σε εισόδηµα επί του οποίου ο φόρος υπολογίζεται στην 
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κλίµακα. Έτσι για τις προσωπικές εταιρείες (αλλά και ατοµικές επιχειρήσεις), ο 

φόρος παρακρατείται (µε 25%) στα εισοδήµατα από: µερίσµατα γερµανικών 

εταιριών, έσοδα από µετοχές επικαρπίας, κέρδη επενδύσεων, τόκους, αφανή 

συµµετοχή ή συµµετοχικό δάνειο, ενώ υπολογίζεται στην κλίµακα για εισοδήµατα 

από: πώληση χρεογράφων, κέρδη από µελλοντικά συµβόλαια, µερίσµατα από ξένες 

εταιρείες µε γερµανικά συµφέροντα. Ωστόσο, το σύνολο του εισοδήµατος θα πρέπει 

να δηλωθεί στην ετήσια δήλωση και το 60% του εισοδήµατος από µερίσµατα και 

κέρδη από πώληση χρεογράφων, δεν φορολογείται. Το ίδιο ισχύει και για τις 

κεφαλαιουχικές εταιρείες, µε τη διαφορά ότι το 95% του εισοδήµατος από µερίσµατα 

και κέρδη από πώληση χρεογράφων σε γερµανικές και ξένες κεφαλαιουχικές 

εταιρείες, δεν φορολογείται. Και στις δύο περιπτώσεις, το σύνολο του 

παρακρατούµενου φόρου συµψηφίζεται. Ο φόρος στο εισόδηµα (φυσικών και 

νοµικών προσώπων) από επένδυση κεφαλαίου και τα κέρδη από διάθεση πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων και κινητών αξιών, αποτέλεσε το 2008 την 6η πηγή 

φορολογικών εσόδων  µε έσοδα 16,575 δις ευρώ.  

 

ΦΟΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ (Trade tax)  

 

O φόρος εµπορίου (trade tax) έχει ως αντικείµενο φορολόγησης την άσκηση 

εµπορικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας (του φυσικού ή νοµικού προσώπου), 

όπως αυτή ορίζεται στο γερµανικό κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, από γερµανικές 

επιχειρήσεις ή ξένες µε µόνιµη εγκατάσταση στην Γερµανία. Οι ελεύθεροι 

επαγγελµατίες ( γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, δηµοσιογράφοι κ.τ.λ), οι γεωργικές 

και δασικές εκµεταλλεύσεις και οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, δεν υπόκεινται 

στον φόρο. Οι ατοµικές επιχειρήσεις (έµποροι) και οι προσωπικές εταιρίες 

(εταίροι),µπορούν να συµψηφίζουν ένα µεγάλο µέρος του φόρου µε τον φόρο στα 

ατοµικά τους εισοδήµατα και έχουν υποχρέωση καταβολής του φόρου µε την έναρξη 

της σχετικής εµπορικής δραστηριότητας. Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές εταιρίες είναι 

υπόχρεές στο φόρο µε την εγγραφή τους στο εµπορικό επιµελητήριο και από 01-01-

2008 δεν µπορούν να εκπίπτουν το φόρο εµπορίου από τα φορολογητέα κέρδη τους. 

Για τον υπολογισµό της φορολογητέας ύλης του φόρου, χρησιµοποιούνται τα κέρδη 

προ φόρων. Στα κέρδη προ φόρων, προστίθενται ποσά που είχαν αφαιρεθεί κατά τον 

υπολογισµό τους (όπως το 1/4 των τόκων για την εξυπηρέτηση χρεών ή το 1/4 της 

συµµετοχής του ετερόρρυθµου εταίρου στα κέρδη, µε την προϋπόθεση ότι στο 
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σύνολο τους υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ ) και αφαιρούνται ποσά που είχαν 

προστεθεί (όπως κέρδη από συµµετοχές και το 1,2% της φορολογητέας αξίας της 

ακίνητης περιουσίας). Από τα  κέρδη που θα προκύψουν, υπάρχει αφορολόγητο µέχρι 

24.500 ευρώ για τις ατοµικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρείες και 3.900 

ευρώ για όλες τις άλλες νοµικές µορφές. Το 3,5% των κερδών που θα προκύψουν 

αποτελεί τη φορολογητέα ύλη του φόρου. Οι ∆.Ο.Υ υπολογίζουν αρχικά την 

φορολογητέα ύλη, επί της οποίας οι δήµοι εφαρµόζουν ένα ειδικά καθορισµένο για 

κάθε δήµο πολλαπλασιαστικό συντελεστή(από 200% έως 490%), προσδιορίζουν και 

εισπράττουν τον τελικό φόρο. Ο φόρος αυτός επί 3,8 φορές, εκπίπτει ως έξοδο από το 

φορολογητέο εισόδηµα της ατοµικής επιχείρησης ή το εισόδηµα των εταίρων 

προσωπικών εταιριών, κατ΄ αναλογία. Ο φόρος εµπορικού επιτηδεύµατος, αποτελεί 

µία αθροιστική  επιβάρυνση  στο φόρο εισοδήµατος, αφού υπολογίζεται ότι 

προσαυξάνει το συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος, από 9% έως 20% ανάλογα µε 

την πολιτεία και το δήµο στον οποίο δραστηριοποιείται ο επιτηδευµατίας. Για το 

2008 ο φόρος εµπορίου ήταν η 3η µεγαλύτερη πηγή εσόδων µε 41,037 δις ευρώ.   

 

Φ.Π.Α (MWST)  

 

Ο Φ.Π.Α αποτελεί την µεγαλύτερη πηγή φορολογικών εσόδων στην Γερµανία, µε 

συνολικά έσοδα για το 2008 175,989 δις ευρώ. Ο βασικός φορολογικός συντελεστής 

είναι 19% (16% µέχρι το 2006) και ο µειωµένος 7%. Οι περισσότερες 

δραστηριότητες υπόκεινται στον βασικό συντελεστή. Ο µειωµένος εφαρµόζεται 

κυρίως για προµήθεια, εισαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση του συνόλου σχεδόν 

των τροφίµων (εκτός από ποτά και υπηρεσίες εστιατορίων), τις περιφερειακές 

δηµόσιες µεταφορές, τις πωλήσεις βιβλίων, περιοδικών, λουλουδιών, αντικειµένων 

τέχνης και από 01-01-2010 την διαµονή σε ξενοδοχεία . 

Εξαιρέσεις: Εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, υπηρεσίες ορισµένων 

επαγγελµατικών οµάδων (π.χ ιατροί), χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, αγορά και 

πώληση ακινήτων, µακροπρόθεσµη µίσθωση ακινήτων, πολιτιστικές υπηρεσίες που 

παρέχονται στο κοινό (δηµόσια µουσεία, θέατρα, ζωολογικοί κήποι κ.α), υπηρεσίες 

ιδρυµάτων παροχής εκπαίδευσης, υπηρεσίες που παρέχονται υπό εθελοντική ή 

τιµητική ιδιότητα. 

Υποβολή δηλώσεων: 

• Μηνιαίως, εάν: 
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o Φ.Π.Α προηγούµενης χρήσης ≥6.136 ευρώ 

o Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας 

(εξαιρούνται οι µικρές επιχειρήσεις). 

• Περιοδικά (τριµηνιαίως), εάν: 

o 512ευρώ ≤ ΦΠΑ προηγούµενης χρήσης ≤ 6.136 ευρώ. 

o Ετησίως (εκκαθαριστικές): 

o Όλες οι επιχειρήσεις συµπληρωµατικά των περιοδικών. 

o Εάν:  ΦΠΑ προηγούµενης χρήσης ≤ 512 ευρώ, υποβάλλουν µόνο 

ετήσιες δηλώσεις ΦΠΑ. 

 

Ειδική εξαίρεση για µικρές επιχειρήσεις: Οι επιτηδευµατίες µε κύκλο εργασιών 

(µαζί µε  Φ.Π.Α), µικρότερο των 17.500 ευρώ κατά την προηγούµενη χρήση και που 

πιθανότατα δεν θα υπερβεί τα 50.000 ευρώ κατά το τρέχον έτος, δεν υποχρεούνται να 

πληρώσουν Φ.Π.Α (µη υπαγωγή). Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν το 

δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α εισροών και αυτό, µπορεί να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις για την πορεία εργασιών τους. Γι΄ αυτό, ο νόµος τους δίνει την 

δυνατότητα να µην κάνουν χρήση αυτής της ειδικής ρύθµισης και να επιλέξουν 

υπαγωγή σε Φ.Π.Α, µε τους γενικούς κανόνες. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται 

σε υπαγωγή για πέντε έτη. 

 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ   

 

Μια άλλη σηµαντική πηγή φορολογικών εσόδων από έµµεση φορολογία για την 

Γερµανία, αποτελούν οι φόροι κατανάλωσης. Ο φόρος στην κατανάλωση 

πετρελαιοειδών  απέφερε το 2008 έσοδα 39,248 δις ευρώ και αποτέλεσε την 4η 

µεγαλύτερη πηγή φορολογικών εσόδων. Άλλοι φόροι κατανάλωσης είναι ο φόρος 

στην κατανάλωση, καπνού, ηλεκτρικής ενέργειας, λικέρ, καφέ, µπύρας, και 

αφρώδους οίνου. 
 

 

5.1.7  Πληροφοριακά Συστήµατα  
 

ZAUBER : 

Η zauber (κεντρική βάση δεδοµένων για την αξιολόγηση περιπτώσεων απάτης Φ.Π.Α 

και ανάπτυξη ενδείξεων κινδύνου, µε στόχο την διασφάλιση των εσόδων.) βασίζεται 
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στην γλώσσα προγραµµατισµού JAVA και τηρείται σε οµοσπονδιακό επίπεδο από 

την οµοσπονδιακή κεντρική φορολογική υπηρεσία  µέσω ενός διακοµιστή (server) 

στην Βόννη. Εκεί, συλλέγονται µέσω διαδικτύου πληροφορίες από όλες τις 

φορολογικές αρχές των πολιτειών, οι οποίες έχουν πρόσβαση στην βάση µέσω ενός 

εσωτερικού δικτύου (intranet, TESTA) για πληροφορίες σχετικά µε περιπτώσεις 

πλαστών και εικονικών συναλλαγών, εµπορίας αυτοκινήτων αξίας άνω των 5.000 

ευρώ, δεδοµένα από εξωτερικούς ελέγχους Φ.Π.Α άνω των 125.000 ευρώ και 

περιπτώσεις ανύπαρκτων ή ψευδών επιχειρήσεων. Τα δεδοµένα παραµένουν στη 

βάση για 10 χρόνια. 
 

 

LUNA:  

 

Η luna (on-line βάση δεδοµένων που καλύπτει όλες τις πολιτείες) δίνει την 

δυνατότητα πρόσβασης στις ∆.Ο.Υ ,σε επικαιροποιηµένες (up to date) πληροφορίες 

για επιτηδευµατίες και µισθωτούς. Το περιβάλλον αναζήτησης είναι φιλικό για τον 

χρήστη και παρέχει πληροφορίες για φορολογούµενους σε όλη την Γερµανία 

αναφορικά µε προσωπικά δεδοµένα (οικογενειακή κατάσταση, ταχ/κη και 

ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α) και επαγγελµατικά δεδοµένα (ΑΦΜ, µητρώο Φ.Π.Α, 

µητρώα εγγραφής σε άλλες υπηρεσίες, τραπεζικά δεδοµένα και λογαριασµούς κ.α). Η 

πρόσβαση στα δεδοµένα ελέγχεται από τον αρµόδιο υπάλληλο διαχείρισης της βάσης 

σε κάθε ∆.Ο.Υ ( είναι υποχρεωτική η υποβολή αιτίας αναζήτησης και η παροχή 

πληροφοριών για τις πληροφορίες που αναζητούνται π.χ εντολή ελέγχου). 
 

 

5.1.8 Ελεγκτικές Υπηρεσίες  
 

Το γερµανικό φορολογικό ελεγκτικό σύστηµα διαρθρώνεται ως εξής: 

 
ΕΙ∆Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ: 

 

 Γενικοί έλεγχοι:  

Πρόκειται για ελέγχους ανάλογους µε τους τακτικούς ελέγχους στην χώρα µας. 

Οι εταιρείες διαχωρίζονται ανάλογα µε τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη σε µεγάλες, 

µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές. Μόνο στην πολιτεία του Ηessen το αποτέλεσµα του 

των γενικών ελέγχων που έγιναν το  2009 ήταν τρία δισεκατοµµύρια ευρώ 
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περισσότεροι φόροι. Είναι η πιο εντατική µορφή ελέγχου, καλύπτει περιόδους 

(χρήσεις) από ένα έως πέντε χρόνια και επεκτείνεται σε όλες τις φορολογίες και  

νοµικές µορφές εταιρειών. Η παραγραφή του δικαιώµατος της διοίκησης για έλεγχο 

επέρχεται µετά τετραετίας από το επίµαχο οικονοµικό έτος. Παράταση της περιόδου 

αυτής είναι δυνατή εάν ο έλεγχος έχει ξεκινήσει (εµπρόθεσµα) ή οι δηλώσεις του  

φορολογούµενου έχουν υποβληθεί εκπρόθεσµα. Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικής 

απάτης η περίοδος παραγραφής είναι δεκαετής.   

 

 Έλεγχοι επί των συναλλαγών και των πωλήσεων :  

Οι έλεγχοι αυτοί περιλαµβάνουν ελέγχους για περιόδους µηνός, τριµήνου και 

έτους επί των διαφόρων δηλώσεων των φορολογούµενων. Ελέγχεται κατά πόσον οι 

παρακρατούµενοι φόροι έχουν αποδοθεί σωστά από τους εργοδότες για τους 

µισθωτούς και η ακρίβεια των δηλώσεων εισοδήµατος και Φ.Π.Α. Οι εντολές 

ελέγχου προκύπτουν είτε από το τµήµα φορολογικής αξιολόγησης ή διερεύνησης 

φορολογικής απάτης (tax investigation) των ∆.Ο.Υ κατόπιν µεθόδων ανάλυσης 

κινδύνου (risk analysis), είτε από µια ενιαία αρχή συντονισµού των φορολογικών 

ελέγχων (KUSS, ειδοποιεί για έλεγχο σε εταιρείες που: χρησιµοποιούν πάνω από 9 

φορές το µητρώο Φ.Π.Α µίας ξένης εταιρείας ή παρουσιάζουν αυξηµένες πωλήσεις ή 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις), είτε από άλλες πήγες όπως τα τελωνεία. Για τον σκοπό 

αυτού του ελέγχου λειτουργούν σε κάθε πολιτεία ειδικές οµάδες ελεγκτών µε στόχο 

την καταπολέµηση της απάτης σε θέµατα Φ.Π.Α, τον επανέλεγχο φορολογικών 

υποθέσεων  των ∆.Ο.Υ (χωρίς ειδοποίηση), την ενίσχυση των ∆.Ο.Υ σε ειδικές 

υποθέσεις και ειδικά σε περιπτώσεις φορολογικής απάτης, την επικοινωνία µε την 

(KUSS), την εκπαίδευση στον τοµέα της καταπολέµησης της απάτης Φ.Π.Α, και την 

συµµετοχή σε περιπτώσεις διακρατικών ελέγχων. 

 

 KUSS:  

 

Η KUSS δεν αποτελεί ελεγκτική αρχή αλλά είναι ένα κεντρικό γραφείο στην 

οµοσπονδιακή κεντρική φορολογική υπηρεσία (Βόννη),που έχει ως στόχο τον 

συντονισµό των ελεγκτικών ενεργειών σε περιπτώσεις ταυτόχρονων ελέγχων επί των 

συναλλαγών µεταξύ δύο επιχειρήσεων, όπου η  µία εκ των δύο δραστηριοποιείται σε 

διαφορετική πολιτεία της Γερµανίας ή βρίσκεται εκτός γερµανικού εδάφους. 
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 Έλεγχοι ¨επίσκεψης Φ.ΠΑ¨ :  

Πρόκειται για µορφή προληπτικού ελέγχου που διενεργείται αιφνιδιαστικά στις 

εγκαταστάσεις του επιτηδευµατία. Ο έλεγχος αυτός είναι δυνατός από 01-01-2002 και 

µπορεί να γίνει και από άλλους υπαλλήλους των ∆.Ο.Υ εκτός από τους ελεγκτές. 

∆ιενεργείται κυρίως τους πρώτους µήνες λειτουργίας της επιχείρησης, µε πρωταρχικό 

σκοπό του ελέγχου τη διαπίστωση της ύπαρξης των εγκαταστάσεων του 

επιτηδευµατία και της άσκησης των δραστηριοτήτων που έχει δηλώσει (αφού όπως 

είδαµε δεν διενεργείται αυτοψία κατά την έναρξη δραστηριοτήτων), καθώς επίσης 

τον έλεγχο ως προς τον Φ.Π.Α, διαφόρων παραστατικών έκδοσης ή λήψης  του 

επιτηδευµατία, στις συναλλαγές του µε άλλες επιχειρήσεις. ∆ευτερευόντως, και µε 

στόχο την πρόληψη της κυκλικής απάτης σε θέµατα Φ.Π.Α, (carousel) αποσκοπεί 

στην επέκταση του ελέγχου, σε έλεγχο επί των συναλλαγών (salex tax audit) υπό τον 

συντονισµό της KUSS. Έτσι, µετά από έναν V.A.T visit έλεγχο, οι ελεγκτές 

ενηµερώνουν την KUSS σχετικά µε τις συναλλαγές της επιχείρησης µε άλλη 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε άλλη πολιτεία ή στο εξωτερικό και ή KUSS 

προτείνει στις αρµόδιες φορολογικές αρχές της άλλης επιχείρησης την διενέργεια 

ταυτόχρονου ελέγχου για την διερεύνηση τυχόν εικονικότητας της συναλλαγής. Η 

όλη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 14 ηµερών και πραγµατοποιείται εάν 

διαπιστωθούν συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ. 

Σε περίπτωση υποψίας φορολογικής απάτης το τµήµα φορολογικής διερεύνησης 

(Tax investigation department) της ∆.Ο.Υ ενηµερώνεται άµεσα, πριν οποιαδήποτε 

άλλη ενέργεια.. Εάν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για απάτη ενεργοποιείται η ποινική 

διαδικασία. Κατά την λήψη ποινικών µέτρων ο έλεγχος συνεχίζεται και ο 

επιτηδευµατίας θα πρέπει να αποδεχθεί το αποτέλεσµα του ελέγχου. 

 
 

Αποτέλεσµα των φορολογικών ελέγχων διαχρονικά  
 
Ενδεικτικά παρατίθενται στατιστικά στοιχεία µε τα αποτελέσµατα των φορολογικών 

ελέγχων της πρώτης περίπτωσης των Γενικών Ελέγχων, σε επιχειρήσεις µε 

αντικείµενο εργασιών: εµπορικές, ασφαλιστικές εταιρείες, αυτοαπασχολούµενοι, 

γεωργικές και δασικές επιχειρήσεις όλων των µεγεθών. 
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Πίνακας 5.3: Αποτελέσµατα φορολογικών ελέγχων διαχρονικά 

 
 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008  2009  2010  2011  
Μεγάλες Επιχειρήσεις  170.060  170.060  191.638  191.335  
Μεσαίες 758.051  758.051  799.135  799.135  
Μικρές Kleinbetriebe  1.141.146  1.141.146  1.189.727  1.189.727  
Πολύ µικρές  6.321.465  6.321.465  6.391.015  6.391.015  
ΣΥΝΟΛΟ  8.390.722  8.390.722  8.571.515  8.571.212  
 
Πηγή: BUNDESFINANZMINISTERIUM – ∆ιαµορφώθηκε από το συγγραφέα  
 
 
Πίνακας 5.4: Αριθµός διενεργηθέντων φορολογικών ελέγχων διαχρονικά   
 
 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008  2009  2010  2011  
Μεγάλες Επιχειρήσεις  

39.885  38.988  40.502  41.764  

Μεσαίες 
56.999  55.157  55.315  52.679  

Μικρές  113.752  112.379  108.086  103.075  

 
Πηγή: BUNDESFINANZMINISTERIUM – ∆ιαµορφώθηκε από το συγγραφέα  
 
 
Πίνακας 5.5: Αριθµός ελεγκτών διαχρονικά 
 
 2008  2009  2010  2011  
Αριθµός ελεγκτών 13.337  13.332  13.210  13.226  

 
Πηγή: BUNDESFINANZMINISTERIUM – ∆ιαµορφώθηκε από το συγγραφέα  
 
 
Πίνακας 5.6: Κατανοµή των περισσότερων φόρων (σε εκατ. ευρώ) 

 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008  2009  2010  2011  
Μεγάλες Επιχειρήσεις  13.974  15.292  11.916  12.527  
Μεσαίες 1.330  1.253  1.349  1.289  
Μικρές  666  690  679  833  
Μεγάλες Επιχειρήσεις  1.018  1.058  972  951  
 
Πηγή: BUNDESFINANZMINISTERIUM – ∆ιαµορφώθηκε από το συγγραφέα  
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Πίνακας 5.7: Κατανοµή ανα είδος φόρου (σε εκατ. ευρώ) 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΩΝ 2008  2009  2010  2011  
ΦΠΑ  1.529  1.547  1.711  1.941  
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 2.772  2.679  2.478  2.635  
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  5.285  5.938  4.072  4.544  
ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ  3.529  4.222  3.408  3.263  
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ  793  832  825  752  

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 3.078  3.076  2.423  2.463  
 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

16.987 18.294 14.917 15.599 

 
Πηγή: BUNDESFINANZMINISTERIUM – ∆ιαµορφώθηκε από το συγγραφέα  
 
 

5.1.9  Τρόποι επίλυσης φορολογικών διαφορών 

 

Ο φορολογούµενος, έχει την δυνατότητα ενστάσεως  επί των αξιολογήσεων ή 

αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης εντός µηνός από την κοινοποίηση τους και 

την επίλυση των διαφορών µε εξωδικαστικό διοικητικό συµβιβασµό. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρξει συµφωνία, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο αρµόδιο 

οικονοµικό δικαστήριο της πολιτείας. Επί της απόφασης αυτού του δικαστηρίου, σε 

περίπτωση αρνητικής έκβασης της προσφυγής, υπάρχει η δυνατότητα άσκησης 

έφεσης (σε προθεσµία ενός µήνα) στο οµοσπονδιακό οικονοµικό δικαστήριο (το 

οποίο ανάλογα µε την υπόθεση αναφέρεται ύστερα από αίτηµα του φορολογούµενου 

στο δικαστήριο ευρωπαϊκών κοινοτήτων). Μετά την ολοκλήρωση της νοµικής οδού 

και εάν ακόµα υπάρχει η ένσταση του φορολογούµενου, εφόσον το θέµα άπτεται του 

συντάγµατος αρµόδιο είναι το οµοσπονδιακό συνταγµατικό δικαστήριο. 

 

5.1.10   Μειονεκτήµατα – Πλεονεκτήµατα  

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

Εξετάζοντας την αποκεντρωµένη (λόγω του φεντεραλιστικού – οµόσπονδου 

συστήµατος) διοικητική διάρθρωση της φορολογικής διοίκησης, τις ιδιαιτερότητες σε 

βασικές φορολογίες και τις φορολογικές διαδικασίες που ακολουθούνται στο 

Γερµανικό φορολογικό σύστηµα, διαπιστώνεται µεγάλη διαφορά σε σχέση µε την 

ελληνική φορολογική πρακτική. 
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Ενώ η σταθερότητα του οικονοµικού συστήµατος είναι το κύριο πλεονέκτηµα 

της αποκεντρωµένης φορολογικής διοίκησης της Γερµανίας (ανεπάρκεια των πόρων 

σε µία πολιτεία δεν µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα σε ολόκληρη την οικονοµία), 

το φορολογικό σύστηµα  εµφανίζει και αδυναµίες όπως: 

 Χρονοβόρα διαδικασία αφοµοίωσης και µη οµαλή και ενιαία εφαρµογή των 

φορολογικών µέτρων στις πολιτείες. 

 Μετρήσιµες διαφορές ανάµεσα στις φορολογικές διαδικασίες που 

εφαρµόζονται σε διαφορετικές πολιτείες (π.χ στην εντατικοποίηση των 

ελέγχων). 

 Υψηλό διαχειριστικό κόστος. 

 Η χρήση διαφορετικού λογισµικού στο φορολογικό πληροφοριακό σύστηµα 

κάθε πολιτείας, έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία τεχνικών 

προβληµάτων σε περίπτωση µεταφοράς του µητρώου του φορολογούµενου 

σε άλλη πολιτεία ( χρειάζεται φυσική µεταφορά του αρχείου του 

φορολογικού ιστορικού και εισαγωγή στο διαφορετικό πληροφοριακό 

σύστηµα.) 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Πολλές από τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα πλαίσια της έναρξης 

δραστηριοτήτων, της υποβολής και επεξεργασίας των δηλώσεων, (χρήση 

ηλεκτρονικού λογισµικού, µη υποβολή δηλώσεων από µισθωτούς, εφαρµογή 

µεθόδων risk analysis), την πληρωµή και επιστροφή των φόρων αποκλειστικά µέσω 

τραπεζικού συστήµατος, δίνουν το πλεονέκτηµα της αποσυµφόρησης των ∆.Ο.Υ και 

της ταχύτητας στην διεκπεραίωση δευτερευόντων φορολογικών διαδικασιών χωρίς 

την απασχόληση µεγάλου αριθµού έµψυχου δυναµικού. 

Η δηµιουργία και διατήρηση ηλεκτρονικών βάσεων φορολογικών δεδοµένων 

και η ευκολία ανάκτησης πληροφοριών, (ακόµα και από αρχεία άλλων µη 

φορολογικών υπηρεσιών) στα πλαίσια διενέργειας φορολογικών ελέγχων, σε 

συνδυασµό µε την επάρκεια καταρτισµένου  ανθρώπινου δυναµικού και την 

συντονισµένη δράση του ελεγκτικού µηχανισµού, έχει σαν αποτέλεσµα την µειωµένη 

απώλεια φορολογικών εσόδων και την ύπαρξη παρά µόνο ενδείξεων φοροδιαφυγής. 

∆εν υπάρχει η πρακτική θεώρησης βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ, ωστόσο 

υπάρχει αυστηρός έλεγχος και λογοδοσία στις φορολογικές αρχές από τους πρώτους 

µήνες δραστηριότητας της επιχείρησης. 
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Οπωσδήποτε, υπάρχουν αυξηµένοι συντελεστές σε αρκετά ήδη φορολογίας που 

επιβαρύνουν τα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και µη επιχειρηµατικές πηγές 

εισοδήµατος. Ωστόσο, οι πόροι που αποκοµίζονται επιστρέφονται στους 

φορολογούµενους µέσω της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και γενικότερα 

αξιοποιούνται για την βελτίωση της αποδοτικότητας της διοίκησης. 

Από την άλλη, η ταχύτητα, η απλότητα και η σταθερότητα των σύγχρονων 

διοικητικών διαδικασιών, σε συνδυασµό µε την ευνοϊκή φορολόγηση των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, δηµιουργούν ένα ελκυστικό περιβάλλον για 

επενδύσεις, απαραίτητες για την οικονοµική ανάπτυξη κάθε χώρας.   
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5.2 Το φορολογικό Σύστηµα της Σουηδίας2  

 

5.2.1  Γενικά Εισαγωγικά 

δεδοµένα για τη  χώρα 

 

Η Σουηδία είναι η τέταρτη σε µέγεθος 

χώρα της Ευρώπης, µε έκταση 486.661 

χλµ. Το νοτιότερο σηµείο της βρίσκεται 

στον ίδιο παράλληλο µε το Εδιµβούργο, 

ενώ το βορειότερο απέχει 280 χλµ. από 

τον Αρκτικό κύκλο. Συνορεύει µε την 

Νορβηγία στα δυτικά και µε την 

Φινλανδία στα ανατολικά.  Από το 2000 

συνδέεται µε τη ∆ανία, και κατ΄ επέκταση 

µε την ηπειρωτική Ευρώπη, µέσω 

γέφυρας στο στενό Έρεσουν.  

Η επιλογή της χώρας για την παρουσίαση 

του φορολογικού της µοντέλου 

στηρίχθηκε στις ιδιοµορφίες και στα 

αξιοθαύµαστα στοιχεία του σουηδικού 

µοντέλου ανάπτυξης, το οποίο δοµείται 

στο «παράδοξο», υψηλή φορολόγηση, 

εντυπωσιακά δοµηµένο κοινωνικό 

κράτος, υψηλή ανάπτυξη µε προσέλκυση 

επενδύσεων  στον τοµέα της τεχνολογίας, 

της πληροφορικής και στις 

τηλεπικοινωνίες.  

 

 

 

 

 

 

2.  Αλεξόπουλος Μιχάλης – Άρθρο στο  Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση Νοέµβριος 2011: «ΤΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ», παρατίθεται αυτούσιο το άρθρο, µε διαφοροποίηση 
της δοµής των κεφαλαίων  
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Στην πρώτη µεταπολεµική περίοδο η χώρα γνώρισε αξιοθαύµαστη πρόοδο 

αλλά, σύµφωνα µε τον νοµπελίστα οικονοµολόγο Μίλτον Φρίντµαν, «αυτό ήταν το 

αποτέλεσµα της οικονοµικά ορθής απόφασης της Σουηδίας να παραµείνει εκτός Β' 

Παγκοσµίου Πολέµου». 

 

5.2.2 Φορολογική ∆ιοίκηση – ∆οµή Υπηρεσιών 

 

Η Σουηδική φορολογική διοίκηση ύστερα από συγχωνεύσεις των υπηρεσιών της 

(2006) από µια κεντρική υπηρεσία, επτά τοµείς και τµήµατα µεγάλων οφειλετών. 

Στην αρµοδιότητα των επτά τοµέων  υπάρχουν ένα ή περισσότερα φορολογικά 

γραφεία, στα οποία οι φορολογούµενοι (µη επιτηδευµατίες) καθώς και οι µεσαίου και 

µικρού µεγέθους επιχειρήσεις, µπορούν να απευθύνονται για την επίλυση 

φορολογικών ζητηµάτων τους. 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 5.1: Σουηδική Φορολογική ∆ιοίκηση  
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Τµήµα µεγάλων οφειλετών διαθέτει η Στοκχόλµη, το Μάλµε και το 

Γκέτεµποργκ στα οποία εξυπηρετούνται ζητήµατα µεγάλων επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά τους επτά φορολογικοί τοµείς στους οποίους διαιρείται η διοίκηση, 

χωρίζονται γεωγραφικά ως εξής: Βόρειος τοµέας, Κεντρικός τοµέας, Μαλαρνταλ, 

Στοκχόλµη, ∆υτικός τοµέας, Ανατολικός τοµέας και Νότιος τοµέας.  

Πλεονεκτήµατα του συγκεντρωτικού συστήµατος µε µια κεντρική διοίκηση και 

επτά τοµείς είναι τα εξής: 

 Οµοιοµορφία στην εφαρµογή των κανόνων 

 Καλύτερη συµµόρφωση στους νόµους 

 Παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών 

 Εστίαση στην παραγωγή 

 Αποδοτικότερη χρήση των ανθρωπίνων πόρων 

 

Ανθρώπινο ∆υναµικό - ∆ιασπορά 
 
Εντός του 2009 η οι υπάλληλοι  του υπουργείου Οικονοµικών κατανέµονταν στις 

επιµέρους υπηρεσίες ως εξής: 
 

Πίνακας 5.8: Κατανοµή ανθρώπινου δυναµικού ανά υπηρεσία 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 315 
ΕΠΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 8.720 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.338 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 10.373 
 
 
5.2.3  Φορολογικό Σύστηµα  

 
Νοµοθέτηση των φόρων 

 

Οι φόροι καθώς και οι φορολογικοί συντελεστές καθορίζονται από το Σουηδικό 

Κοινοβούλιο σε στενή συνεργασία µε τους δήµους και τα τοπικά συµβούλια, ενώ ο  

τοµέας είσπραξης των φόρων είναι της αποκλειστικής αρµοδιότητας της φορολογικής 

διοίκησης µέσω των γραφείων που διαθέτει σε ολόκληρη την χώρα. 
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∆ιάκριση των φόρων  

 

Φορολόγηση Φυσικών Προσώπων 

 

Οι φόροι µπορούν να ταξινοµηθούν µε πολλούς τρόπους. Μια κοινή διάκριση των 

φόρων είναι σε άµεσους φόρους (π.χ. εισόδηµα από εργασία) και έµµεσους (π.χ. 

Φ.Π.Α., εισφορές κοινωνικής ασφάλισης). Ανάλογα µε το ποιός εισπράττει τους 

φόρους χωρίζονται σε φόρους για την κεντρική διοίκηση (κράτος) και φόρους για την 

τοπική αυτοδιοίκηση (δήµους και τα τοπικά συµβούλια). Ο φόρος για την τοπική 

αυτοδιοίκηση  πληρώνεται στο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και επιχειρηµατική 

δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα. Ενώ ο φόρος για το κράτος πληρώνεται στο 

εισόδηµα από µισθωτή εργασία και επιχειρηµατική δραστηριότητα όταν αυτά 

αθροιζόµενα υπερβαίνουν τα 41.1010€.  

Η Σουηδία έχει ένα σύστηµα φορολόγησης για τα εισοδήµατα από εργασία που 

συνδυάζει ένα φόρο εισοδήµατος (που καταβάλλεται από τον εργαζόµενο), καθώς και 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( εισφορές εργοδοτών ) που καταβάλλονται από 

τον εργοδότη.  Το συνολικό µισθολογικό κόστος για τον εργοδότη είναι έτσι επι του  

ακαθαρίστου µισθού συν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.    

Η πραγµατική φορολόγηση στη Σουηδία είναι από τις  υψηλότερες στον κόσµο, 
όπως προκύπτει από το ακόλουθο διάγραµµα. 
 
 

∆ιάγραµµα 5.2: Σύνολο φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ 
Πηγή: ΟΟΣΑ 
 
 Σύνολο φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ για τη Σουηδία κατά τη διάρκεια 
των προηγούµενων αρκετών δεκαετιών σε σχέση µε άλλες πρώτες χώρες του κόσµου  
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Φορολογία επιχειρήσεων 
 
Οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Σουηδία φορολογούνται για το συνολικό 

παγκόσµιο εισόδηµά τους. Θεωρείται ότι έχουν έδρα στη Σουηδία οι επιχειρήσεις που 

είναι εγγεγραµµένες στα µητρώα της Σουηδίας και έχουν την διοίκηση τους εντός της 

χώρας. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που δεν έχουν την έδρα των δραστηριοτήτων 

τους επί Σουηδικού εδάφους αυτές υπόκεινται σε φόρο κεφαλαίου (π.χ.τόκους) και σε 

φόρο για τα ακίνητά τους στην Σουηδία.  

Το φορολογητέο εισόδηµα βασίζεται στα κέρδη που δηλώνονται στην ετήσια  

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µετά τη φορολογική αναµόρφωση τους µε βάση την 

ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. ∆απάνες που πραγµατοποιεί η επιχείρηση για την 

λειτουργία της είναι δυνατό να αφαιρεθούν από το ακαθάριστο εισόδηµά της 

προκειµένου να καθοριστεί το φορολογητέο. Περαιτέρω ο νόµος παρέχει στις 

επιχειρήσεις το δικαίωµα να µεταφέρουν πιθανές εταιρικές ζηµίες στην επόµενη 

χρήση για να συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη ή να αθροιστούν µε µελλοντικές 

ζηµιές.   

Η φορολογική δήλωση για επιχειρήσεις µε λήξη της φορολογικής τους περιόδου στις 

31 ∆εκέµβρη ή και πριν από αυτή την ηµεροµηνία υποβάλλεται µέχρι της 2 Μαΐου 

του εποµένου έτους.  

 
Φορολογικοί συντελεστές 

 

Ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυµες εταιρείες, τις επιχειρήσεις 

περιορισµένης ευθύνης, τις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις ασφαλιστικές είναι 

26,3%. Για τις ατοµικές επιχειρήσεις πληρώνεται φόρος στο καθαρό φορολογητέο 

εισόδηµα για το κράτος, τον δήµο και εισφορά κοινωνικής ασφάλισης. 

Στον ακόλουθο πίνακα δίδεται µια συνοπτική εικόνα για τους κύριους φορολογικούς 

συντελεστές στην Σουηδία. 

Πίνακας 5.9: Φορολογικοί συντελεστές 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Τοπικούς 
 

Κράτος 
 

Εισόδηµα από µισθωτή εργασία 31,6% 20-25% 
Εισόδηµα από εµπορική δραστηριότητα 31,6% 20-25% 
Εισόδηµα νοµικών προσώπων  26,3% 
Εισόδηµα από κεφάλαιο  30% 
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Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  31,42% 
φόρος περιουσίας  0% 
 
Σηµειώνεται ότι οι  φορολογικές δηλώσεις για τα φυσικά πρόσωπα συντάσσεται και 

υποβάλλεται ως τις 2 Μαΐου του εποµένου έτους. 

 

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ  

 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας Φ.Π.Α. 

 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας εισπράττεται για όλες τις παραδόσεις αγαθών, παροχές 

υπηρεσιών και εισαγωγές αγαθών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

κανονικός συντελεστής είναι 25% ενώ εφαρµόζεται και µειωµένος συντελεστής 12% 

που ισχύει για τα τρόφιµα και υπηρεσίες όπως τα τέλη ενοικίασης δωµατίων 

ξενοδοχείου, ενώ τέλος ισχύει ο υπερµειωµένος (6%) για βιβλία, εφηµερίδες, 

περιοδικά και εισιτήρια για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ταξίδια µέσα στη Σουηδία. 

Ο φόρος των αγορών µπορεί να συµψηφιστεί µε τον φόρο των πωλήσεων πριν 

γίνει η τελική απόδοση στο δηµόσιο. Οι επιχειρήσεις παρακολουθούν το ποσό του 

Φ.Π.Α. αγορών – πωλήσεων συµπληρώνουν την σχετική δήλωση µέχρι τη 12η µέρα 

του δεύτερου µήνα που ακολουθεί τη λήξη του σχετικού µήνα. Αν οι πωλήσεις 

υπερβαίνουν τις 40.000.000 κορώνες τότε η δήλωση πρέπει να συµπληρωθεί µέχρι τις 

26 του εποµένου µήνα που ακολουθεί τον υπό εξέταση µήνα. 

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (mervärdesskatt) στη Σουηδία είναι 25%, µε εξαιρέσεις 

για τα τρόφιµα και υπηρεσίες όπως τα τέλη ενοικίασης δωµάτιο ξενοδοχείου (12%), 

καθώς και για τις πωλήσεις των εκδόσεων , εισιτήρια για πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

ταξίδια µέσα Σουηδία (6% ). 

 

Εργοδοτικές Εισφορές 
  
Όλοι οι εργοδότες πληρώνουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (περίπου 32%) κάθε 

µήνα και δικαιούνται µείωση φόρου για τις εισφορές που καταβάλουν για τους 

εργαζόµενούς τους. Οι αυτοαπασχολούµενοι πληρώνουν τις δικές τους εισφορές 

περίπου 29% υποβάλλοντας διαφορετική φόρµα. 
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Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
 

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης χρεώνεται σε µερικά αγαθά όπως: 

 Καύσιµα (βενζίνη, πετρέλαιο, άνθρακας, αέριο σε µπουκάλες) 

 Ενέργεια 

 Οινόπνευµα 

 Καπνός 

 

Φόρος Χαρτοσήµου 
 

Φόρος χαρτοσήµου εισπράττεται κατά την απόκτηση ακινήτου και στην εγγραφή 

υποθήκης. Ο συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα είναι 1,5% της αξίας του ακινήτου 

και για τα νοµικά πρόσωπα ο συντελεστής είναι 4,25%. 

 

5.2.4  Ελεγκτικές Υπηρεσίες 

Φορολογικός έλεγχος – Εφαρµοζόµενες Πρακτικές 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Σουηδική φορολογική διοίκηση 

είναι η απάτη στο Φ.Π.Α. (συνήθως carousel), µαύρη εργασία στον κατασκευαστικό 

τοµέα, σύγχρονες µέθοδοι φοροδιαφυγής µέσω Internet. Στην συνέχεια 

περιγράφονται συνοπτικά τα βήµατα του φορολογικού ελέγχου και αναφέρονται δύο 

µορφές ελέγχων που εκτελούνται από τη Σουηδική διοίκηση, τις ανεπίσηµες τράπεζες 

(underground banking) και το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 

Βήµατα Φορολογικού ελέγχου 
 

� Αρχικά διεξάγεται επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν µε κριτήριο 

κατά πόσο έχουν οικονοµικό ενδιαφέρον οι υποθέσεις και αν τα έσοδα θα 

µπορέσουν τελικά να εισπραχθούν από το κράτος. Η Σουηδική φορολογική 

αρχή δίνει ιδιαίτερο βάρος στην <<ποιότητα >> των υποθέσεων µε βάση το 

κριτήριο που αναφέρθηκε ανώτερο και κατά δεύτερο λόγο στον αριθµό των 

υποθέσεων που θα ελεγχθούν, γι΄αυτό και τα τελευταία χρόνια µειώνεται ο 

όγκος των ελεγχόµενων υποθέσεων αλλά αυξάνονται τα έσοδα του ελέγχου. 
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� Ο έλεγχος αφορά όλες τις φορολογίες, εισόδηµα, φόρο προστιθέµενης αξίας, 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κ.α. Τα ελεγχόµενα έτη είναι δυνατό να 

περιλαµβάνουν το τρέχον και τα πέντε προηγούµενα. 

� Συνήθως ο έλεγχος εκτελείται από δύο υπαλλήλους οι οποίοι ενηµερώνουν 

τον ελεγχόµενο για την διεξαγωγή του ελέγχου και το  το αντικείµενο του 

ελέγχου. 

� Οι ελεγκτές έχουν από το νόµο την πρόσβαση στα βιβλία, τα στοιχεία καθώς 

και κάθε έγγραφο που θεωρούν ότι σχετίζεται µε την έρευνα τους. Ο 

φορολογούµενος µπορεί να ζητήσει εγγράφως κάποια έγγραφα να εξαιρεθούν 

(συµβαίνει συνήθως σε περιπτώσεις γιατρών, δικηγόρων). Στην περίπτωση 

που οι ελεγκτές δεν κάνουν δεκτό το αίτηµα το αρµόδιο δικαστήριο θα δώσει 

την τελική λύση. 

� Σε περίπτωση φορολογικής απάτης δύο είδη κυρώσεων µπορούν να 

εφαρµοστούν. Οι ποινικές κυρώσεις που αποφασίζονται από τα δικαστήρια 

(ποινές, φυλάκιση) και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την 

φορολογική υπηρεσία (προσαυξήσεις, πρόστιµα). 

 

Ε- commerce 
  

H Σουηδική φορολογική διοίκηση ασχολείται µε τον τοµέα του ηλεκτρονικού 

εµπορίου εξετάζοντας της κατωτέρω δραστηριότητες προκειµένου να διαπιστωθεί 

πιθανή φοροδιαφυγή: 
 

Τυχερά παιχνίδια     Παιχνίδια  

Πόκερ/καζίνο/στοίχηµα/bingo   Εικονική πραγµατικότητα 

∆ιοργανωτές των παιχνιδιών    Παιχνίδια δράσης 

Θυγατρικές/συνεργάτες    Παιδικά και εφηβικά παιχνίδια 

Τους  παίκτες      ∆ιοργανωτές των παιχνιδιών  

∆ηµοπρασίες      LAN πάρτυ 

Ενήλικες      Έλεγχοι σε τρίτους 

Ιστοσελίδες µε περιεχόµενο για ενήλικες  On-line πληρωµές 

Συνδεόµενες ιστοσελίδες    web hosting 

∆ικτυακές κάµερες 
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Ο έλεγχος που διενεργείται από την υπηρεσία επικεντρώνεται στα εξής: ποιός 

έχει καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης, ποιος πραγµατικά διευθύνει το site που παρέχει τη 

συγκεκριµένη υπηρεσία, προκύπτει αδήλωτο εισόδηµα από τη λειτουργία της 

ιστοσελίδας, ποιοί είναι οι τρόποι πληρωµής, που είναι ο εγκατεστηµένος ο server.  

 

Underground Banking 

 

Η  ορολογία υπόγειο τραπεζικό σύστηµα (underground banking)  που χρησιµοποιείται 

για εταιρείες µεταφοράς χρηµατικών κεφαλαίων είναι γνωστή µε διάφορες ονοµασίες 

όπως ανεπίσηµο τράπεζικό σύστηµα (informal banking), εναλλακτικό (alternative 

banking) και παράλληλο (parallel banking).  

Η χρησιµοποίηση αυτών των εταιρειών µεταφοράς κεφαλαίου παρουσιάζει 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα: 

� Ταχύτητα και ευελιξία. 

� Απαλλαγή από πολύπλοκες τραπεζικές διαδικασίες και συµπλήρωση 

εγγράφων. 

� Ανταγωνιστικές χρεώσεις σε σχέση µε τις παραδοσιακές τράπεζες. 

� ∆υνατότητα αποστολής χρηµάτων σε µέρη που η συµβατικές τράπεζες θα 

είχαν ενστάσεις. 

� Μυστικότητα - δυσκολία από τις αρχές για ταυτοποίηση των συµβαλλοµένων. 

Οι παραπάνω εταιρείες λειτουργούν νόµιµα καθόσον το νοµικό πλαίσιο 

προβλέπει την ύπαρξή τους και συνήθως οι υπηρεσίες τους χρησιµοποιούνται από 

µετανάστες που θέλουν να στείλουν χρήµατα στην χώρα τους, από ξένους 

επιχειρηµατίες για µεταφορά χρηµάτων ή ακόµη και από αλλοδαπούς φοιτητές για 

την πληρωµή των διδάκτρων τους. Πέραν όµως από τις ανωτέρω νόµιµες συναλλαγές 

τα πλεονεκτήµατα αυτών των εταιρειών τα εκµεταλλεύονται επιτήδειοι για ξέπλυµα 

µαύρου χρήµατος, εγκληµατικές δράσεις και φοροδιαφυγή. Η φορολογική αρχή 

ελέγχει τις παραπάνω εταιρείες, αρχικά ως προς τις συµβατικές υποχρεώσεις τους 

(π.χ.δηλώσεις, ορθή τήρηση βιβλίων) και στην περίπτωση που διαπιστωθούν 

ελλείψεις ή απόκρυψη εσόδων προχωράει σε πιο ενδελεχή έλεγχο ο οποίος αφορά τις 

συναλλαγές τους και κατά πόσο έχουν δηλωθεί στις αρχές οι εισροές και εκροές 

µεγάλων εµβασµάτων. Περαιτέρω γίνεται κατάσχεση των υπολογιστών και 

προσπάθεια να εντοπιστούν οι εντολείς και οι αποδέκτες των εµβασµάτων,  το οποίο 
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απαιτεί ταχύτητα από πλευράς φορολογικής αρχής καθώς στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι δράστες καταφέρνουν να εξαφανίσουν τα στοιχεία. 

 

5.2.5 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα  

 

Πλεονεκτήµατα 
 

 Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών µέσω συγχώνευσης της Σουηδικής 

φορολογικής διοίκησης σε ένα οργανισµό που αποτελείται από µια και 

κεντρική διοίκηση µε επτά τοµείς προσδίδοντας έτσι ευελιξία, αποδοτικότητα 

και εξοικονόµηση κυρίως ανθρώπινων πόρων. 

 Φορολογική συνείδηση: Οι Σουηδοί πολίτες έχουν πολύ ανεπτυγµένη  

φορολογική συνείδηση η οποία πηγάζει αρχικά από το  γεγονός ότι 

αισθάνονται ασφάλεια ότι το φορολογικό τους σύστηµα είναι δίκαιο και 

αντιµετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιµα. Επιπρόσθετα πιστεύουν στην 

ανταποδοτικότητα των φόρων που πληρώνουν στο κράτος. 

 Εξειδικευµένο προσωπικό που µπορεί και αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις 

νέες µεθόδους φοροδιαφυγής. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της εκπαίδευσης του 

προσωπικού στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε να µπορούν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες πιο σύνθετων ελέγχων χωρίς την συνδροµή 

άλλων υπηρεσιών (π.χ. αστυνοµίας).  

 Επιλογή υποθέσεων ελέγχου µε επίκεντρο τις υποθέσεις που παρουσιάζουν 

οικονοµικό ενδιαφέρον και τα έσοδα θα είναι εισπράξιµα.  Είναι 

αξιοσηµείωτο να αναφερθεί ότι στη Σουηδία ο αριθµός των ελέγχων έχει 

µειωθεί δραστικά γιατί έχουν στοχοποιηθεί οι έρευνες σε πιο σύνθετες και 

µεγάλες υποθέσεις, που όµως αποβλέπουν σε µεγαλύτερα έσοδα. 

 Εκπαίδευση ελεγκτών ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 

απαιτήσεις και στο συνεχώς εξελισσόµενο περιβάλλον, όπως ηλεκτρονικό 

εµπόριο, on-line συναλλαγές, εταιρείες στοιχηµάτων µέσω internet, 

πλατφόρµες για πληρωµές εµβασµάτων µέσω διαδικτύου. 

 Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών µέσω της διάδοσης της χρήσης του 

internet. Στην Σουηδία το µεγαλύτερο ποσοστό των υπηρεσιών µιας 

φορολογικής υπηρεσίας είναι διαθέσιµες στο κοινό µέσω της ιστοσελίδας της. 

Η χρησιµοποίηση αυτών των δυνατοτήτων διευκολύνει τους πολίτες µε την 
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εξοικονόµηση χρόνου, αλλά και το κράτος έχει την δυνατότητα πέραν της 

µείωσης των οικονοµικών πόρων (π.χ.εκτύπωση εντύπων), την 

ουσιαστικότερη κατανοµή του ανθρώπινου  δυναµικού σε πιο παραγωγικές 

εργασίες (π.χ. περισσότερους ελέγχους). 

 

Μειονεκτήµατα 
 

 Στα αρνητικά στοιχεία που θα µπορούσαν να  αποδοθούν είναι η υψηλή 

φορολογία της Σουηδίας που αναλύθηκε ανωτέρω. Η υψηλή φορολόγηση 

λειτουργεί για πολλούς ως αποτρεπτικός παράγοντας νέων επενδύσεων 

(εισροή ξένων κεφαλαίων) και κυρίως από επιχειρήσεις του εξωτερικού, οι 

οποίες πιθανότατα να στραφούν σε χώρες µε ηπιότερη φορολογία, παρόλη τη 

µέχρι τώρα δυναµική του «παράδοξου Σουηδικού οικονοµικού µοντέλου», το 

οποίο προαναφέρθηκε. 

 Επιπρόσθετα, αρνητικό σηµείο του Σουηδικού µοντέλου είναι η µη ύπαρξη 

περιορισµού στις επιχειρήσεις που να αφορά το µέγεθος των συναλλαγών µε 

µετρητά. Το γεγονός αυτό περιορίζει την δυνατότητα του ελέγχου προς 

εντοπισµό της προέλευσης των χρηµάτων και ενισχύει τις πιθανότητες 

φοροδιαφυγής και ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

6.1  Η Ελλάδα στην Ε.Ε. και στη διεθνή σκηνή  

 
 

6.1.1  Η  Ελλάδα στη δίνη της δηµοσιονοµικής κρίσης 
 

 
Η τρέχουσα δηµοσιονοµική κρίση στην Ελλάδα πορεύεται παράλληλα µε την 

παγκόσµια οικονοµική ύφεση, παρόλο που η κρίση στην Ελλάδα εκδηλώθηκε τη 

στιγµή που η ανάπτυξη την οποία γνώριζε ήταν στην πιο δυναµική της έκφανση 

µεταπολεµικά. 

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας µεταξύ 1995 και 2000 κινήθηκε στα 

επίπεδα του µέσου όρου του ΟΟΣΑ, ενώ την περίοδο 2000-2007 επιταχύνθηκε µε 

µέσο ετήσιο ρυθµό 4,2% σε διαφοροποίηση µε τους µέσους όρους του ΟΟΣΑ. (βλ. 

διάγραµµα 6.1). 

 

 
∆ιάγραµµα 6.1: Η αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ 
Πηγή: ΟΟΣΑ (2011), "OECD Economic Outlook No. 89", OECD Economic Outlook: 
Statistics and Projections 
 

Παρά την παρατεταµένη οικονοµική ανάπτυξη των τελευταίων ετών υπήρξε µία 

συσσώρευση πληθώρας µακροοικονοµικών ανισορροπιών, µε κυρίαρχο το έλλειµµα 
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στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την απώλεια της ανταγωνιστικότητας σε 

ένα πλαίσιο σταθερής συναλλαγµατικής ισοτιµίας στη ζώνη του ευρώ.  

Η δυναµική των δηµόσιων οικονοµικών έγινε εµφανώς µη βιώσιµη όταν, µε τις 

πρόσθετες επιπτώσεις της οικονοµικής ύφεσης, το δηµόσιο έλλειµµα εκτινάχθηκε στο 

10% του ΑΕΠ το 2008, και σχεδόν στο 16% το 2009. (Σχήµα 6.2) 

 

 
∆ιάγραµµα 6.2: Ανάλυση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα  
σε % επί του ΑΕΠ 

Πηγή: Eurostat, υπολογισµοί ΟΟΣΑ 

 
 
6.1.2. Το οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα - Προβλέψεις 

 

Οι δείκτες οικονοµικού κλίµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Ευρωζώνη και ΕΕ-

27, στην Ελλάδα (εκτιµήσεις ΙΟΒΕ), κινήθηκαν το τελευταίο εξάµηνο του 2012, 

απέχοντας πλέον σηµαντικά από το µακροχρόνιο µέσο όρο τους και στις δύο ζώνες. 

Οι προσδοκίες παρουσιάζουν πτώση σε όλους τους τοµείς, µε έντονη την 

υποχώρηση στη Βιοµηχανία και το Λιανικό εµπόριο, ενώ υποχωρούν οι προβλέψεις 

για την εξέλιξη της παραγωγής και οι εκτιµήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών. 

Αντίθετα, σηµειώνει άνοδο η καταναλωτική εµπιστοσύνη σε ΕΕ-27 και 

Ευρωζώνη για το α’ εξάµηνο του 2012, καθώς βελτιώνονται οι προβλέψεις  για τη 

µελλοντική οικονοµική κατάσταση της κάθε χώρας, αλλά και στον περιορισµό των 

αρνητικών προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας. 

 

 



                                                                                                                  84 
 

∆ιάγραµµα:6.3: ∆είκτες Οικονοµικού Κλίµατος: Ε.Ε.-27, Ευρωζώνη και Ελλάδα 
(1990-2011=100)  
Πηγή: Eurostat, υπολογισµοί ΟΟΣΑ 
6.3 
 
Οι Μακροοικονοµικές Εξελίξεις για την Ελλάδα εντός του 2012 
 
Σύµφωνα µε την έκθεση του ΙΟΒΕ (2/2012), «η πτώση του ΑΕΠ για την Ελληνική 

οικονοµία στις αρχές του τρέχοντος έτους, περιορίσθηκε στο 6,5% από 7,5% (στοιχεία 

α’ τριµήνου 2012) και 8,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ωστόσο παραµένει 

ιδιαίτερα ισχυρή. H ύφεση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, λόγω της αστάθειας του 

πολιτικού κλίµατος, καθώς και της κοινωνικοοικονοµικής αστάθειας (ανεργία, µείωση 

µισθών και συντάξεων, νέα δανειακή σύµβαση, νέα οικονοµικά µέτρα), ενώ η 

σωρευτική µείωση του ΑΕΠ από το πρώτο τρίµηνο του 2008 ανήλθε στο 17,4%.  

Αντίθετα αξιοσηµείωτη είναι η συνεχιζόµενη για τέταρτη χρονιά υποχώρηση του 

ελλείµµατος του εξωτερικού τοµέα της οικονοµίας λόγω τόσο της καθίζησης των 

εισαγωγών, αλλά και της µικρής αύξησης των εξαγωγών».  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Μέσος Όρος ΕΕ27 (2001-2011         ΕΕ           Ευρωζώνη           Ελλάδα 
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Πίνακας 6.1: Εξέλιξη βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών -Τριµηνιαίοι Εθνικοί 
Λογαριασµοί (σταθερές τιµές 2005) 
 
Τρίµηνο ΑΕΠ Τελική 

Κατανάλωση 
Επενδύσεις Εξαγωγές Εισαγωγές 

 εκατ.€ Ετήσιος 
ρυθµός 

µεταβολής 

εκατ. Ετήσιος 
ρυθµός 
µεταβολή

ς 

εκατ. € Ετήσιος 
ρυθµός 

µεταβολής 

εκατ. € Ετήσιος 
ρυθµός 

µεταβολής 

εκατ. € Ετήσιος 
ρυθµός 

µεταβολής 

2001 165.023 18,9% 146.095 18,9% 38.908 22,4% 39.522 16,6% 59.274 13,4% 
2002 170.700 5,2% 153.724 5,2% 39.399 1,3% 36.205 -8,4% 58.532 -1,3% 
2003 180.847 2,4% 157.479 2,4% 46.687 18,5% 37.262 2,9% 60.267 3,0% 
2004 188.746 3,8% 163.422 3,8% 45.578 -2,4% 43.712 17,3% 63.682 5,7% 
2005 193.050 3,8% 169.662 3,8% 41.322 -9,3% 44.807 2,5% 62.741 -1,5% 
2006* 203.750 5,5% 176.229 3,9% 49.240 19,2% 46.195 3,1% 67.913 8,2% 
α' 2007 49.107 5,2% 46.417 5,2% 11.410 20,0% 9.941 7,4% 18.633 15,0% 
β' 2007 52.647 3,0% 46.471 3,6% 12.649 3,5% 12.179 6,6% 18.644 7,3% 
γ' 2007 54.980 3,7% 46.026 4,2% 12.409 18,1% 16.183 6,8% 19.650 16,8% 
δ' 2007 53.121 0,4% 45.243 5,1% 17.739 4,4% 11.100 7,1% 20.932 19,6% 
2007* 209.855 3,0% 184.157 4,5% 54.207 10,1% 49.402 6,9% 77.858 14,6% 
α' 2008 49.188 0,2% 47.873 3,1% 11.269 -1,2% 10.358 4,2% 20.314 9,0% 
β' 2008 52.928 0,5% 48.162 3,6% 12.774 1,0% 12.866 5,6% 20.870 11,9% 
γ' 2008 54.972 0,0% 47.204 2,6% 11.467 -7,6% 16.906 4,5% 20.604 4,9% 
δ' 2008 52.438 -3% 45.991 1,7% 14.357 -19,1% 10.753 -3,1% 18.645 -10,9% 
2008* 209.525 -0,2% 189.230 2,8% 49.867 -8,0% 50.883 3,0% 80.433 3,3% 
α' 2009 47.024 -4,4% 45.549 -4,9% 8.858 -21,4% 8.232 -20,5% 15.665 -22,9% 
β' 2009 50.605 -4,4% 47.613 -1,1% 8.169 -36,0% 10.474 -18,6% 15.702 -24,8% 
γ' 2009 53.063 -3,5% 48.005 1,7% 7.866 -31,4% 13.237 -21,7% 16.081 -22,0% 
δ '  2009 52.022 -0,8% 47.984 4,3% 11.706 -18,5% 9.029 -16,0% 16.735 -10,2% 
2009* 202.714 -3,3% 189.152 0,0% 36.599 -26,6% 40.972 -19,5% 64.183 -20,2% 
α' 2010 47.202 0,4% 47.227 3,7% 6.903 -22,1% 8.405 2,1% 15.416 -1,6% 
β'2010 50.228 -0,7% 46.256 -2,9% 7.697 -5,8% 10.671 1,9% 14.340 -8,7% 
γ'2010 50.605 -4,6% 44.591 -7,1% 7.675 -2,4% 13.403 1,3% 14.894 -7,4% 

δ '  2010 47.549 -8,6% 42.750 -10,9% 9444 -19,3% 10.215 13,1% 14.881 -11,1% 
2010* 195.584 -3,5% 180.825 -4,4% 31.719 -13,3% 42.695 4,2% 59.531 -17,2% 
α' 2011 43.448 -8,0% 43.019 -8,9% 6.126 -11,3% 8.202 -2,4% 13.902 -9,8% 
β'2011 46.575 -7,3% 42.421 -8,3% 7.134 -7,3% 10.757 0,8% 13.697 -4,5% 
γ' 2011 48.090 -5,0% 42.424 -4,9% 6.083 -20,7% 14.003 4,5% 14.334 -3,8% 
δ' 2011 43.964 -7,5% 39.382 -7,9% 7.795 -17,5% 9.592 -6,1% 12.773 -14,2% 
2011* 182.077 -6,9% 167.247 -7,5% 27.138 -14,4% 42.554 -0,3% 54.706 -8,1% 
α' 2012 40.612 -6,5% 39.772 -7,5% 4.080 -33,4% 8.319 1,4% 11.599 -16,6% 

 

* 2011 προσωρινά στοιχεία 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Τριµηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασµοί, Ιούνιος 2012 
 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  
 
Πίνακας 6.2: Ρυθµός Ανάπτυξης ως % ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές 2000)  
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU27  2,1 3,3 3,2 0,3 -4,3 2 1,5 0,0 1,3 
EU25  2,1 3,3 3,2 0,2 -4,3 2,1 1,5 0,0 1,2 
EU15  1,9 3,1 3 0 -4,4 2 1,4 -0,2 1,2 
EA17  1,7 3,3 3 0,4 -4,4 2 1,5 -0,3 1,0 
EL  2,3 5,5 3 -0,2 -3,3 -3,5 -6,9 -4,7 0,0 
Πηγή: Eurostat 
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Πίνακας 6.3: Ετήσια  Μεταβολή % της Απασχόλησης  
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
EU27 0,4 0,6 1,0 1,6 1,8 1,0 -1,8 -0,5 0,3 
EU25 0,4 0,7 1,1 1,6 1,8 1,0 -1,7 -0,4 0,3 
EU15 0,5 0,8 1,0 1,5 1,6 0,8 -1,8 -0,3 0,2 
Ε Α17 0,5 0,8 1,0 1,6 1,8 0,8 -1,8 -0,5 0,1 
EL 1,2 2,4 3,0 1,8 1,6 0,8 -0,2 -1,9 -6,7 
Πηγή: Eurostat 
 
Πίνακας 6.4: Πληθωρισµός (ετήσιος ρυθµός µεταβολής %) 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 

Ιαν-
Μάιος 

2012 
Ιαν-
Μάιος 

EU27 2,3 2,3 2,3 2,4 3,7 1,0 2,1 3,1 3,1 2,8 
EU25 2,1 2,2 2,2 2,3 3,5 0,9 2,0 2,7 3,0 2,8 
EU15 2,0 2,1 2,2       
ΕΑ17 2,2 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,6 2,6 
EL 3,0 3,5 3,3 3,0 4,2 1,3 4,7 3,1 4,0 1,5 
Πηγή: Eurostat 
 
Πίνακας 6.5: Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης  (ως % του ΑΕΠ) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
EU27 -3,2 -2,9 -2,5 -1,5 -0,9 -2,4 -6,9 -6,5 -4,5 
EU25 -3,2 -2,9 -2,5 -1,5 -0,9 -2,4 -6,9 -6,6 -4,5 
EA17 -3,1 -2,9 -2,5 -1,3 -0,7 -2,1 -6,4 -6,2 -4,1 
EL -5,6 -7,5 -5,2 -5,7 -6,5 -9,8 -15,6 -10,3 -9,1 
Πηγή: Eurostat 
 
Το Χρέος Γενικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα  
 

Το χρέος Γενικής Κυβέρνησης καθορίζεται ως το απόθεµα του ακαθάριστου χρέους 

στο τέλος του έτους σε ονοµαστικές τιµές, η εξέλιξη του οποίου αποτυπώνεται στον 

ακόλουθο πίνακα και διάγραµµα. 

 

Πίνακας 6.6: ∆ιαχρονική εξέλιξη του χρέους στην Ελλάδα και στην ΕΕ 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EU27  61,9 62,3 62,9 61,6 59 62,5 74,8 80 82,5 

EU25  62,2 62,6 63,3 62,1 59,6 63,2 75,5 80,7 83,2 

Ε Α17  69,2 69,6 70,2 68,6 66,3 70,1 79,9 85,3 87,2 

EL  97,4 98,6 100 106,1 107,4 113 129,4 145 165,3 

Πηγή: Eurostat 
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∆ιάγραµµα 6.4: ∆ιαχρονική εξέλιξη του χρέους στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη 
Πηγή: Eurostat 
 
 

∆ιασύνδεση του χρέους στην ΕΕ 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα ενότητα, σχετικά µε το οικονοµικό περιβάλλον και 

για την καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας των αποφάσεων σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραθέτουµε σχετικό σχεδιάγραµµα µε τον τρόπο µε τον οποίο 

συνδέεται το χρέος των χωρών P.I.I.G.S (Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, 

Ισπανία).

 

∆ιάγραµµα 6.5: ∆ιασύνδεση του χρέους στην ΕΕ - Πηγή: ezmarket 
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6.1.3 Παθογένειες της Ελληνικής Οικονοµίας  

 

6.1.3.1  Παραοικονοµία       
 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας έγινε µία ακαδηµαϊκή προσέγγιση της 

έννοιας της παραοικονοµίας, την εννοιολογική διαφοροποίηση από την έννοια της 

φοροδιαφυγής, τις αρνητικές συνέπειες στη δηµιονοµική πολιτική των κρατών, τις 

λάθος κατευθύνσεις στις επιµέρους πολιτικές µίας χώρας λόγω λανθασµένων 

υπολογισµών (µη συµπεριλαµβανοµένων αυτών της παραοικονοµίας) και τέλος τις 

όποιες θετικές συνέπειες της παραοικονοµίας, µέσω των επιπτώσεων στην ανεργία, 

στην επίπλαστη ευηµερία των πολιτών κλπ. 

Λόγω του γεγονότος ότι η καταγραφή, η µαθηµατική προσέγγιση και η ανάλυση 

της παραοικονοµίας αποτελεί προφανώς και το ζητούµενο των σοβαρών επιπτώσεών 

της στην πραγµατική οικονοµία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην παγκοσµιοποιηµένη 

οικονοµία, έγιναν πολλές έρευνες και µελέτες από διεθνής (ΟΟΣΑ, ΕΕ) και 

εγχώριους οργανισµούς (Τράπεζα Ελλάδος, ΙΟΒΕ), στις οποίες καταδεικνύονται οι 

σοβαρές συνέπειες αυτής της παθογένειας για την Ελληνική Οικονοµία εν µέσω 

κρίσης, εν προκειµένω. 

Σύµφωνα µε µελέτες του ΟΟΣΑ (The Influence of the economic crisis on the 

shadow economy in Germany, Greece and the other OECDcountries, 2010 Friedrich 

Schneider) και όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα, το µέγεθος της  

παραοικονοµίας στην Ελλάδα ακολουθεί από το 1999 έως το 2010 µία αυξητική 

πορεία σε επίπεδα του 25.20% του ΑΕΠ (2010), ακολουθούµενη από την Ιταλία µε 

22,2% και την Ισπανία µε 19,8% και ένα µέσο όρο (µη σταθµισµένο µε τη βαρύτητα 

της κάθε οικονοµίας στο συνολικό ΑΕΠ) σε επίπεδα του 14%. 
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Πίνακας 6.7: Μέγεθος της παραοικονοµίας σε 21 χώρες του ΟΟΣΑ από το 1999 
έως το 2010 (σε% του επίσηµου ΑΕΠ). 
ΧΩΡΕΣ 
ΟΟΣΑ Μ.Ο 

1999/00 

Μ.Ο. 
 
2001/02 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Australia 14.3 14.1 13.7 13.2 12.6 11.4 11.7 10.6 10.9 11.1 
2. Belgium 22.2 22.0 21.4 20.7 20.1 19.2 18.3 17.5 17.8 17.9 
3. Canada 16.0 15.8 15.3 15.1 14.3 13.2 12.6 12.0 12.6 12.7 
4. Denmark 18.0 17.9 17.4 17.1 16.5 15.4 14.8 13.9 14.3 14.4 
5. Germany 16.0 16.3 17.1 16.1 15.4 15.0 14.7 14.2 14.6 14.7 
6. Finland 18.1 18.0 17.6 17.2 16.6 15.3 14.5 13.8 14.2 14.3 
7. France 15.2 15.0 14.7 14.3 13.8 12.4 11.8 11.1 11.6 11.7 
8. Greece 28.7 28.5 28.2 28.1 27.6 26.2 25.1 24.3 25.0 25.2 
9. United 
Kingdom 

12.7 12.5 12.2 12.3 12.0 11.1 10.6 10.1 10.9 11.1 

10. Ireland 15.9 15.7 15.4 15.2 14.8 13.4 12.7 12.2 13.1 13.2 
11. Italy 27.1 27.0 26.1 25.2 24.4 23.2 22.3 21.4 22.0 22.2 
12. Japan 11.2 11.1 11.0 10.7 10.3 9.4 9.0 8.8 9.5 9.7 
13. 
Netherlands 

13.1 13.0 12.7 12.5 12.0 10.9 10.1 9.6 10.2 10.3 

14. New 
Zealand 

12.8 12.6 12.3 12.2 11.7 10.4 9.8 9.4 9.9 9.9 

15. Norway 19.1 19.0 18.6 18.2 17.6 16.1 15.4 14.7 15.3 15.4 
16. Austria 9.8 10.6 10.8 11.0 10.3 9.7 9.4 8.1 8.47 8.67 
17. Portugal 22.7 22.5 22.2 21.7 21.2 20.1 19.2 18.7 19.5 19.7 
18. Sweden 19.2 19.1 18.6 18.1 17.5 16.2 15.6 14.9 15.4 15.6 
19. 
Switzerland 

8.6 9.4 9.5 9.4 9.0 8.5 8.2 7.9 8.3 8.34 

20. Spain 22.7 22.5 22.2 21.9 21.3 20.2 19.3 18.7 19.5 19.8 
21. U.S.A. 8.7 8.7 8.5 8.4 8.2 7.5 7.2 7.0 7.6 7.8 
Μη 
σταθµισµένος 
Μ.Ο. 21 
χωρών 
ΟΟΣΑ 

 
16.8 

 
16.7 

 
16.5 

 
16.1 

 
15.6 

 
14.5 

 
13.9 

 
13.3 

 
13.8 

 
14.0 

Πηγή: ΟΟΣΑ 

 

∆ιάγραµµα 6.6: Μέγεθος της παραοικονοµίας σε 21 χώρες του ΟΟΣΑ (σε% του 
επίσηµου ΑΕΠ 2009-2010) - Πηγή: ΟΟΣΑ 
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Στον  ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η κατανοµή της παραοικονοµίας στους 
κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας, όπου προκύπτει ότι τα σκήπτρα κρατούν οι 
υπηρεσίες του τουρισµού (ξενοδοχεία, εστιατόρια) µε ποσοστό 22% και ακολουθούν 
διασκέδαση 21%, κατασκευές 20% µε ένα µέγεθος παραοικονοµίας να ανέρχεται για 
το 2010 στα 61.5 δισεκατοµµύρια ευρώ. 
   
       Πίνακας 6.8: Κατανοµή της παραοικονοµίας  ανα τοµέα στην Ελλάδα (2010) 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ σε % EUR 
δισ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 20% 12.30 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (αυτοκίνητα, µηχανές) 19% 11.69 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ξενοδοχεία, εστιατόρια) 22% 14.19 
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 21% 13.55 
∆ιάφορα επαγγέλµατα και οικιακές 
υπηρεσίες (ιδ. Μαθήµατα, κοµµωτήρια) 

 

18% 11.61 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2010 100% 61.5 
      
                Πηγή:ΟΟΣΑ 
 

Συµπερασµατικά, το κίνητρο για τη µείωση της παραοικονοµίας βρίσκεται στην 

ανάπτυξη και υλοποίηση από την ελληνική κυβέρνηση σαφών και στοχευµένων 

πολιτικών µέτρων, προκειµένου οι δραστηριότητες της παραοικονοµίας να περάσουν 

στην επίσηµη οικονοµία (ΑΕΠ), µε ευεργετικές επιπτώσεις στα δηµοσιονοµικά 

έσοδα, µέσω αµέσων (φόρος εισοδήµατος) και εµµέσων φόρων (ΦΠΑ), για την 

συνολική κοινωνική ευηµερία. 

∆εδοµένου ότι η υψηλή φορολογία και η αυξηµένη επιβάρυνση των κοινωνικών 

εισφορών είναι οι δύο πιο σηµαντικές αιτίες της σχετικά µεγάλης παραοικονοµίας 

στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα, είναι απαραίτητη η επιλογή 

του ορθού µείγµατος των οικονοµικών και φορολογικών µέτρων προκειµένου να 

καταγραφεί στους εθνικούς λογαριασµούς η παραοικονοµία.  

  
6.1.3.2  Φοροδιαφυγή   
 
Οι επιπτώσεις της φοροδιαφυγής ξεπερνούν τα όρια των δηµοσίων εσόδων και 

αποτελεί µείζον κοινωνικό πρόβληµα, όταν ξεφεύγει η ανάλυση από την ακαδηµαϊκή 

προσέγγιση και γίνεται µετρήσιµη. 

 

 



                                                                                                                  91 
 

Επιπτώσεις της φοροδιαφυγής 
 

Η φοροδιαφυγή είναι ένα σύνθετο και διαρθρωτικό φαινόµενο, το οποίο επηρεάζει 

αρνητικά  την αποτελεσµατικότητα της οικονοµίας και διευρύνει  την κοινωνική 

ανισότητα. 

Η φοροδιαφυγή, µέσω της φορολογίας, επιφέρει στρεβλώσεις την κατανοµή και 

την αναδιανοµή των οικονοµικών πόρων τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε 

µακροχρόνιο ορίζοντα, ενώ επηρεάζει το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών και 

συνεπώς τη δοµή της οικονοµίας, καθώς και τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά µε 

την προσφορά και ζήτηση εργασίας κατά κλάδο ή επάγγελµα, τη διαχρονική 

κατανοµή του εισοδήµατος µεταξύ κατανάλωσης και αποταµίευσης, το ύψος των 

τιµών, το ύψος των εισαγωγών, τη ροή εισοδήµατος στην αλλοδαπή κ.λπ.  

Παράλληλα, η φοροδιαφυγή επηρεάζει αρνητικά την αναδιανεµητική 

λειτουργία της «προοδευτικής» φορολογίας από τα πλουσιότερα προς τα φτωχότερα 

κοινωνικά στρώµατα, αυξάνει τα φορολογικά βάρη των εντίµων φορολογουµένων, 

καταστρατηγώντας µε αυτό τον τρόπο βασικές αρχές του Συντάγµατος για δίκαιη και 

ίση µεταχείριση ατόµων µε παρόµοιο εισόδηµα. Επιπρόσθετα, οδηγεί σε αύξηση των 

δανειακών αναγκών του κράτους, καθώς αφαιρεί από το ∆ηµόσιο πόρους που θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση κρατικών δαπανών, τη 

δυνατότητα δηµόσιων επενδύσεων, επηρεάζοντας την ποιότητα και ποσότητα 

παρεχόµενων δηµόσιων αγαθών και γενικότερα δηµιουργεί δυσκολίες στην εφαρµογή 

πολιτικών του κοινωνικού κράτους.  

Συνεπώς το κόστος από τη φοροδιαφυγή σε ατοµικό επίπεδο διαχέεται άµεσα 

και έµµεσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, θίγοντας έτσι και κοινωνικές οµάδες 

που καταβάλλουν συστηµατικά και µε συνέπεια τους φόρους που τους αναλογούν. 
 

Η µέτρηση της φοροδιαφυγής  
 

Είναι σηµαντικό όπως προαναφέρθηκε να  διευκρινιστεί ότι η φοροδιαφυγή δεν 

ταυτίζεται αναγκαστικά µε την παραοικονοµία, παρόλο που ένα µέρος της 

φοροδιαφυγής συνδέεται µε την παραοικονοµία, η οποία ορίζεται ως το σύνολο της 

οικονοµικής δραστηριότητας που δεν καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασµούς, 

αν και θα έπρεπε. 

Ως φοροδιαφυγή αναφέρεται  τόσο η καταγραφόµενη όσο και η µη 

καταγραφόµενη οικονοµική δραστηριότητα και απτελεί παράνοµη ενέργεια της 
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ηθεληµένης απόκρυψης φορολογητέου εισοδήµατος και των λοιπών φόρων, κατά τη 

δήλωση και τον υπολογισµό του οφειλόµενου φόρου, καθώς και η µη απόδοση του 

οφειλόµενου φόρου στις αρµόδιες κρατικές αρχές (ΦΠΑ, ΦΜΥ).  

Σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, «αναφορικά µε το µέγεθος της 

φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, αυτό έχει στο παρελθόν εκτιµηθεί σε περίπου 4% του ΑΕΠ. 

Η εκτίµηση αυτή προέκυψε από τη χρήση διαφορετικών µεθοδολογιών για την άµεση 

(π.χ. συνάρτηση φορολογικών εσόδων τύπου Cobb-Douglas) και την έµµεση 

φορολογία, λόγω µεγάλων διαφορών µεταξύ των δύο κατηγοριών φόρων. Επίσης, 

περιλαµβάνει τη φοροδιαφυγή που σχετίζεται µε την παραοικονοµία. Πιο πρόσφατη 

µελέτη αναφορικά µε τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων εκτιµά ότι το 

σύνολο των φορολογουµένων δηλώνει φορολογητέο εισόδηµα µικρότερο κατά 

τουλάχιστον 10%, οδηγώντας σε 26% λιγότερα φορολογικά έσοδα (λόγω της 

προοδευτικότητας της φορολογίας).  

Σύµφωνα µε  την ίδια µελέτη, η υψηλότερη φοροδιαφυγή φαίνεται να 

διαπράττεται από άτοµα µε κύρια πηγή εισοδήµατος την αυτοαπασχόληση (δηλ. 

ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες), οι οποίοι κατά (σταθµισµένο) µέσο όρο δηλώνουν 

περίπου 33% µικρότερο εισόδηµα από το πραγµατικό, από τους πλέον πλούσιους αλλά 

και τους πλέον φτωχούς και στην περιφέρεια της χώρας σε σύγκριση µε τα  αστικά 

κέντρα».  

 
Εντοπισµός της φοροδιαφυγής 
 
Σύµφωνα µε το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  κατά της φοροδιαφυγής 2011 – 

2013, η φοροδιαφυγή εντοπίζεται τόσο στους άµεσους όσο και στους έµµεσους 

φόρους. Ο φόρος εισοδήµατος (φυσικών και νοµικών προσώπων) συγκεντρώνει ίσως 

τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής, ως άµεσος φόρος και συνεπώς ιδιαιτέρως 

επαχθής.  

Ειδικότερα η φοροδιαφυγή στη φορολογία εισοδήµατος εστιάζεται: 

1. Μισθωτές υπηρεσίες: Αδήλωτη εργασία κύριας εργασίας µε τη µορφή 

πρόσθετης αµοιβής (π.χ. bonus, αµοιβή σε είδος), στη δεύτερη παράλληλη 

αδήλωτη δραστηριότητα (π.χ. ιδιαίτερα µαθήµατα κατ' οίκον από 

διορισµένους εκπαιδευτικούς) 
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2. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Μη έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών, ή 

έκδοσης µε αναγραφόµενο µικρότερο ποσό αµοιβής από το πραγµατικό, ή 

έκδοσης από τρίτα πρόσωπα. 

3. Γεωργικές επιχειρήσεις. Μη έκδοση φορολογικού παραστατικού, διόγκωση 

δαπανών µε λήψη εικονικών τιµολογίων προκειµένου να τύχουν επιστροφής 

ΦΠΑ. 

4. Εισόδηµα από ενοίκια. Μη κατάθεσης µισθωτηρίου συµβολαίου για 

απόκρυψη εισοδήµατος ενοικίασης ακινήτου, ή δήλωσης ενοικίου 

µικρότερου. 

5. Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις:  

� Επι µη έκδοσης, ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, 

λήψης ανακριβών φορολογικών στοιχείων αγορών, δαπανών και 

υπηρεσιών, ή έκδοσης-λήψης πλαστών και εικονικών 

φορολογικών στοιχείων, µε συνέπεια την αποφυγή καταβολής 

άµεσων φόρων και την αποφυγή καταβολής ή του συµψηφισµού 

των έµµεσων φόρων, κυρίως στο Φ.Π.Α. Επίσης στις περιπτώσεις 

υποτίµησης της αξίας των απογραφέντων ειδών ως και εµφάνισης 

αυξηµένων ή πλαστών δαπανών µε σκοπό τη µείωση των 

φορολογητέων κερδών. 

� Άσκηση παραεµπορίου. Εκδηλώνεται µε τη διάθεση παράνοµων 

ειδών τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες (Κίνα, Ταϊλάνδη, 

Ταϊβάν, Κορέα κ.λπ.) και εισάγονται ή διακινούνται εντός των 

κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε προέρχονται από 

επιχειρήσεις που δεν έχουν εκδώσει τα προβλεπόµενα νόµιµα 

παραστατικά.  

� Σε διάφορους τοµείς εµπορικής δραστηριότητας, όπως 

κατασκευών, τουρισµού και ψυχαγωγίας (λ.χ. κέντρα 

διασκέδασης) και σε πολυεθνικές και εξωχώριες επιχειρήσεις. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντοπίζονται: 
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� Στον κατασκευαστικό τοµέα. Επιχειρήσεις ανέγερσης και 

πώλησης διαµερισµάτων δεν εµφανίζουν την πραγµατική αξία 

των ακινήτων αλλά την αντικειµενική, µε συνέπεια οι 

οικοδοµικές επιχειρήσεις να φορολογούνται µε χαµηλότερα 

κέρδη, ενώ οι αγοραστές να αποδίδουν αντίστοιχα µικρότερο 

τεκµήριο αγοράς και φόρο µεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ). 

Απασχολούµενοι µηχανικοί στην οικοδοµή δηλώνουν αµοιβές 

µικρότερες (ελάχιστο κόστος οικοδοµής) από τις πραγµατικά 

εισπραττόµενες. Τέλος τα φυσικά πρόσωπα που ανεγείρουν 

οικοδοµή δηλώνουν ως δαπάνη ανέγερσης «το ελάχιστο 

κόστος οικοδοµής», µε αποτέλεσµα να φορολογούνται για 

µικρότερο ποσό ανέγερσης, οι δε απασχολούµενοι στην 

οικοδοµή να δηλώνουν ως εισόδηµα ή τα ελάχιστα 

καταβαλλόµενα ηµεροµίσθια ή να εκδίδουν απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών για ποσό ίσο µε το προβλεπόµενο στο «ελάχιστο 

κόστος οικοδοµής». 

� Στις τουριστικές επιχειρήσεις όπου παρατηρείται µέθοδος 

διπλών συµβολαίων µε συµβόλαια µεταξύ των ξενοδοχειακών 

και τουριστικών επιχειρήσεων, εξωτερικού και εσωτερικού, 

προκειµένου να εµφανίσουν µικρότερα έσοδα από τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες, και µέρος των αποκρυβέντων εσόδων 

να παραµένει σε λογαριασµούς στο εξωτερικό. Επίσης µη 

έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από την 

παροχή υπηρεσιών και τις παρεπόµενες ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες (χρήση θαλάσσιων µέσων ψυχαγωγίας, οµπρελών, 

γηπέδων αθλοπαιδιών κ.λπ., τηλεφωνικών, υπηρεσίες 

καθαριστηρίων, σάουνας, κοµµωτηρίων κ.λπ.) Πολλές από τις 

παραπάνω υπηρεσίες, επισήµως εµφανίζονται ως υπηρεσίες 

«πακέτου», ενώ στην πραγµατικότητα εισπράττεται ιδιαίτερο 

τίµηµα το οποίο και δεν εµφανίζεται.  

� Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις παρατηρείται φοροδιαφυγή 

µέσω της πρακτικής των υπερτιµολογήσεων-υποτιµολογήσεων. 
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Ειδικότερα το transfer pricing αποσκοπεί στη συρρίκνωση της 

φορολογικής επιβάρυνσης ενός πολυεθνικού οµίλου µέσω του 

καθορισµού µη πραγµατικών τιµών των µεταξύ τους 

συναλλαγών. Επίσης φοροδιαφυγή εντοπίζεται µέσω των 

διογκούµενων δαπανών (management fees) και των αυξηµένων 

ποσοστών δικαιωµάτων (royalties), που τιµολογούνται µεταξύ 

των εταιρειών του οµίλου.  

� Στις εξωχώριες εταιρείες (offshore) οι οποίες ιδρύονται µε 

απώτερο σκοπό την απόκρυψη εσόδων και κερδών από 

παράνοµες δραστηριότητες (π.χ. ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, 

λαθρεµπόριο όπλων, ναρκωτικών κλπ.) και τη µικρότερη 

δυνατή φορολογική επιβάρυνση και κατ' επέκταση την 

απαλλαγή φορολογίας από τη χώρα της µόνιµης διαµονής τους. 

 

Φοροδιαφυγή  στον Φ.Π.Α., σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, δασµούς και τέλη: 

1. Ενεργειακά   προϊόντα   και   ΕΦΚ.   Εκτεταµένο   λαθρεµπόριο   και   

φοροδιαφυγή παρατηρείται: 

� Στον τοµέα υγρών καυσίµων, είτε µε παράνοµη εισαγωγή και διακίνηση 

καυσίµων είτε µε νόθευση αυτών.  

� Σε  επιχειρήσεις διάθεσης  αλκοολούχων ποτών  (µπαρ,  κέντρα διασκέδασης, 

καφετέριες, ταβέρνες κλπ) κυρίως µέσω λαθραίων και νοθευµένων 

αλκοολούχων ποτών 

� Στα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα µέσω λαθραίας εισαγωγής, διακίνησης και 

διάθεσης προϊόντων καπνού. 
 

2. Φοροδιαφυγή στο φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) Οι συνηθέστερες 

µέθοδοι φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ έχουν ως εξής: 

� Αγορές και πωλήσεις χωρίς έκδοση ή ανακριβή έκδοση παραστατικών 

� Έκδοση και λήψη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και 

καταχώρηση αυτών στα τηρούµενα βιβλία.  

� Καταχώρηση αυξηµένων δαπανών µε σκοπό την επιστροφή, την έκπτωση ή 

το συµψηφισµό του ΦΠΑ.  
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� ∆ιακίνηση και τιµολόγηση εµπορευµάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) µε πλαστά παραστατικά ή από ανύπαρκτες εταιρείες ή 

εµφάνιση συναλλαγών από τρίτες χώρες ως δήθεν ενδοκοινοτικές.  

� Έκπτωση ΦΠΑ για δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται ή για πράξεις για τις 

οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης.   

� Παρατηρείται επίσης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ η οργανωµένη απάτη τύπου 

Carousel, διαδοχικών δηλαδή συναλλαγών που οδηγούν στη µη καταβολή 

ΦΠΑ ή την αδικαιολόγητη απαίτηση επιστροφής ΦΠΑ. 

 

Φοροδιαφυγής στη µη απόδοση άλλων φόρων (µη υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Υ. και 

παρακρατουµένων φόρων), καθώς και στη φορολογία κεφαλαίου (φόροι µεταβίβασης 

ακινήτων, κληρονοµιάς, δωρεών και γονικών παροχών, φόρος ακίνητης περιουσίας). 

Η τελευταία συνδέεται κυρίως µε τη διαφορά µεταξύ πραγµατικής και δηλούµενης 

αξίας ακινήτων ειδικά σε περιοχές που δεν έχουν ακόµη ενταχθεί στο σύστηµα 

αντικειµενικού προσδιορισµού των αξιών και προσδιορίζονται µε συγκριτικά 

στοιχεία 

 
Συµπεράσµατα: 

∆εδοµένης της πολυδιάστατης φύσης της φοροδιαφυγής και των βαθύτερων και 

ενδηµικών αιτιών της, η αντιµετώπισή της απαιτεί µια συλλογική, συστηµατική και 

πολύπλευρη προσπάθεια, µε βασικούς άξονες πολιτικής την απλούστευση της 

νοµοθεσίας, την αναβάθµιση του ελεγκτικού και φοροεισπρακτικού µηχανισµού και 

την αλλαγή της φορολογικής νοοτροπίας. Παρά τις προσπάθειες, οι οποίες γίνονται 

για τη δηµιουργία ενός φορολογικού πλαισίου, ικανού να παράγει τα αναµενόµενα 

φορολογικά έσοδα, εντούτοις, η εφαρµογή του νόµου και η αποτελεσµατική είσπραξη 

των φόρων αποδεικνύονται στην πράξη αρκετά δύσκολες, καθώς προσκρούουν σε 

σηµαντικές θεσµικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες και σε στρεβλώσεις του 

οικονοµικού, πολιτικού και κοινωνικού συστήµατος. Η πάταξη της φοροδιαφυγής 

απαιτεί µεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ριζικές τοµές σε πολλαπλά επίπεδα και 

συστηµατική και συνεκτική προσπάθεια σε όλα τα στάδια της φορολογικής 

διαδικασίας, από το σχεδιασµό της φορολογικής πολιτικής και τον έλεγχο των 

φορολογικών υποκειµένων έως την εκτέλεση των ποινικών κυρώσεων και τη 

διαµόρφωση υγιούς φορολογικής συνείδησης. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 
 
Στην Ελλάδα το πρόβληµα της µη καταβολής φόρων έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις 

και στις τρεις µορφές που συναντάται στην παγκόσµια οικονοµία, τη φοροδιαφυγή, 

τη φοροαποφυγή και την παραοικονοµία. Σύµφωνα µε Έρευνα του Ο.Ε.Ε. και του 

Τµήµατος Στατιστικής του Οικ. Παν. Αθηνών του 2010 µε θέµα «Μέτρηση της 

Φορολογικής Συνείδησης» διαπιστώθηκε ότι: 

 8 στους 10 ερωτηθέντες εκτιµούν ότι οι φορολογούµενοι που 

φοροδιαφεύγουν το πραγµατοποιούν επειδή «υπάρχει µικρή πιθανότητα 

εντοπισµού τους» από τις φοροελεγκτικές αρχές που είναι αρµόδιες για την 

καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 

 1 στους 5 είναι διατεθειµένος να πάρει το ρίσκο της απόκρυψης των 

εισοδηµάτων του, έστω και αν γνωρίζει ότι είναι πολύ πιθανό να εντοπισθεί 

από τις φορολογικές αρχές 

 Σχεδόν 1 στους 2 των ερωτηθέντων πιστεύει ότι «αν θελήσει να αποκρύψει 

τα εισοδήµατά του από την εφορία, µπορεί να το πραγµατοποιήσει». 

 1 στους 10 παραδέχεται ότι έχει επιχειρήσει να εξαπατήσει την εφορία 

αναφορικά µε τα πραγµατικά του εισοδήµατα 

 8 στους 10 θεωρούν ότι είναι ηθική τους υποχρέωση να δηλώνουν τα 

πραγµατικά τους εισοδήµατα 

 1 στους 2 πολίτες θεωρούν ότι σε ένα διεφθαρµένο κράτος η φοροδιαφυγή 

αποτελεί µια λογική αντίδραση. 

 

Συµπερασµατικά προκύπτει ότι η αδυναµία σύλληψης των φοροφυγάδων και η 

έκταση της διαφθοράς αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για τον καθορισµό της 

φορολογικής συµπεριφοράς των πολιτών. 

Για τη χώρα µας οι εργασίες µέτρησης της φοροδιαφυγής, καθώς και των αιτίων 

που την προκαλούν, είναι είτε αποσπασµατικές, είτε υιοθετούν αµφίβολης 

καταλληλότητας για την ελληνική περίπτωση µεθοδολογίες και το όλο θέµα 

παραµένει εν πολλοίς αδιερεύνητο. Το µέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα έχει 

καταγραφεί από διάφορους διεθνείς οργανισµούς (σχετικός ακόλουθος πίνακας). 
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Η συνοπτική αναφορά στο πρόβληµα της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και της 

παραοικονοµίας στην Ελλάδα δείχνει ξεκάθαρα ότι η φορολογική διοίκηση 

αδυνατούσε στοιχειωδώς να εισπράξει τους φόρους. Ένας φορολογικός ελεγκτικός 

µηχανισµός εξαρτώµενος από έναν απαρχαιωµένο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και 

προσηλωµένος σε ένα αυστηρό σύστηµα επιβολής προστίµων µε πολύ χαµηλή 

εισπραξιµότητα, ο οποίος αντικειµενικά δεν µπορούσε να επιτελέσει το έργο του ενώ 

ταυτόχρονα το πλαίσιο αυτό ήταν η γενεσιουργός αιτία της διαφθοράς και της 

αδιαφάνειας. 

Πίνακας 6.9:  Αποσπάσµατα Εκθέσεων Οικονοµικών Φορέων για την Ελλάδα 

ΟΟΣΑ Στην τελευταία έκθεσή του για την Ελλάδα (Ιούλιος 2009) αναφέρει ότι το 
µέγεθος παραοικονοµίας εκτιµάται µεταξύ 25% και 37% του ΑΕΠ. Οι εκτιµήσεις 
αυτές βασίζονται σε δικά του στοιχεία, αλλά και σε µελέτες ξένων και ελλήνων 
µελετητών (∆ανόπουλος, Κάτσιος, Τάτσος, Φλεβοτόµου, Ματσαγκάνης κ.α.). 
Στην παραπάνω έκθεση αναφέρεται επίσης ότι, σύµφωνα µε πρόσφατες 
εκτιµήσεις (Schneider 2009), το ποσοστό της παραοικονοµίας στην Ελλάδα 
σήµερα είναι στο 25% του ΑΕΠ, από 29% που ήταν στις αρχές της δεκαετίας. Η 
εν λόγω έκθεση του ΟΟΣΑ κάνει αναφορά και σε εκτίµηση των Φλεβοτόµου και 
Ματσαγκάνη (2007), σύµφωνα µε την οποία ποσοστό 10% του εισοδήµατος δεν 
δηλώνεται µε αποτέλεσµα τα φορολογικά έσοδα να είναι µειωµένα κατά 26%. 

∆ΝΤ Σε ειδική έκθεσή του µε τίτλο Hiding in the Shadows (2002) αναφέρει ότι το 
ποσοστό παραοικονοµίας στην Ελλάδα την περίοδο 1999 - 2001 ήταν 30% του 
ΑΕΠ. 

ΙΟΒΕ Σε σχετική µελέτη (Τάτσος, «Παραοικονοµία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», 
2001) υπολογίζεται το µέγεθος της παραοικονοµίας το 1997 στο 36,7% του ΑΕΠ. 
Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στη συγκεκριµένη µελέτη, το 
ύψος των µη καταβαλλόµενων φόρων που αντιστοιχούν σε αυτό το µέγεθος της 
παραοικονοµίας υπολογίζεται στο 14,6% του ΑΕΠ. 

ΚΕΠΕ Σε µελέτη µε τίτλο «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή: Μετρήσεις και 
οικονοµικές επιπτώσεις» (Κανελλόπουλος, Κουσουλάκος, Ράπανος - 1995), 
συγκρίνοντας τη φορολογική βάση (ύψος και διάρθρωση της εγχώριας ιδιωτικής 
κατανάλωσης, όπως προκύπτει από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 
και τους Εθνικούς Λογαριασµούς) µε τα αντίστοιχα έσοδα από ΦΠΑ, έκανε 
εκτίµηση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ για το 1988, για το σύνολο των κλάδων 
στο 38% των πραγµατικών φορολογικών εσόδων του αντίστοιχου έτους, ενώ 
διαπιστώνονται σηµαντικές διαφορές ως προς τη φοροδιαφυγή µεταξύ των 
κλάδων. 

ΤτΕ Στην τελευταία της Ενδιάµεση Έκθεση για τη Νοµισµατική Πολιτική 
(Οκτώβριος 2009) κάνει αναφορά στις µελέτες του ΙΟΒΕ (Τάτσος 2001) και του 
ΚΕΠΕ (Κανελλόπουλος, Κουσουλάκος, Ράπανος - 1995). Επιπλέον, στην έκθεσή 
της η ΤτΕ σηµειώνει ότι, σύµφωνα µε ενδείξεις από την πορεία των εσόδων, η 
φοροδιαφυγή σηµείωσε µεγάλη έξαρση τους τελευταίους δέκα περίπου µήνες, 
παρά τα µέτρα που είχαν θεσπιστεί για τον περιορισµό της τον Αύγουστο του 
2007 και στις αρχές του 2008. 
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Ε.Ε. Μελέτη για την περίοδο 2000-2006 εκτιµά ότι το ελληνικό κράτος δεν εισέπραξε 
το 30% του ποσού του Φ.Π.Α. που έπρεπε να µπει στο ταµείο του. Μόνο για το 
2006 η φοροδιαφυγή από το Φ.Π.Α. εκτιµάται στα 6,5 δις €. 

 

Πηγή: Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής 2011-2013 

 

6.1.3.3  ∆ιαφθορά   
 

Σύµφωνα µε την µελέτη του ΟΟΣΑ (OECD Public Governance Reviews GREECE - 

2012) µία πρόσφατη δηµοσκόπηση του Ευρωβαρόµετρου, το 98% του πληθυσµού 

εκτιµά ότι η διαφθορά αποτελεί πρωτεύον πρόβληµα στην Ελλάδα – το υψηλότερο 

ποσοστό ανάµεσα στις 27 χώρες της ΕΕ (Ευρωβαρόµετρο, 2009). Οι αντιλήψεις για 

την ύπαρξη δικτύων διαφθοράς εκτείνονται σε ολόκληρο το εύρος του δηµόσιου 

τοµέα, ενώ είναι υψηλότερες όσον αφορά στην κεντρική διοίκηση και τις υπηρεσίες 

υγείας, και χαµηλότερες όσον αφορά στις περιφερειακές και τοπικές αρχές. 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το ποσοστό του πληθυσµού που βιώνει φαινόµενα 

διαφθοράς σε ετήσια βάση είναι σηµαντικό, αλλά όχι µεταξύ των υψηλότερων στην 

Ευρώπη, ενώ διαφοροποιείται η του ελληνικού πληθυσµού για τις αιτίες της 

διαφθοράς.  

Ανάµεσά τους συγκαταλέγονται:  

 Η έλλειψη Πολιτικής Βούλησης, η δέσµευσης δηλαδή εκ µέρους της 
Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου για την καταπολέµηση της διαφθοράς  

 η ανεπαρκής εφαρµογή των νόµων  
 η έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο µε τον οποίο δαπανάται το δηµόσιο 

χρήµα. 
 

Αξιοσηµείωτη είναι η αντίληψη µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων ότι 

συµµερίζονται την αρνητική εικόνα του πληθυσµού για την διοίκηση. Σχεδόν ένας 

στους τρεις δηµοσίους υπαλλήλους πιστεύει ότι το βασικό πρόβληµα της διοίκησης 

είναι η ευνοιοκρατία (14%), οι πελατειακές σχέσεις (10%), η διαφθορά (6%), καθώς 

και η ελάχιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων του προσωπικού (17%). 

Η πλειονότητα των δηµοσίων υπαλλήλων πιστεύει επίσης ότι η ποιότητα των 

ρυθµίσεων που επεξεργάζεται η διοίκηση δεν είναι καλή και υπάρχει µία επιδείνωση 

(ή τουλάχιστον δεν έχει βελτιωθεί) κατά τα τελευταία 20 χρόνια. Με το δεδοµένο ότι 

η έκδοση ρυθµιστικών πράξεων αποτελεί τον µεγαλύτερο όγκο του έργου της 
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διοίκησης, συµπεραίνει κανείς ότι η δηµόσια διοίκηση έχει αρνητική γνώµη για την 

ποιότητα του ίδιου του έργου της. 

Με βάση το επιχειρησιακό πρόγραµµα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής 2011-

2013, η αντιµετώπιση της διαφθοράς στο φοροεισπρακτικό µηχανισµό αποτελεί 

προτεραιότητα και αντιµετώπιση µε ιδιαίτερη αυστηρότητα τις περιπτώσεις 

κρουσµάτων διαφθοράς που θα παρουσιαστούν µε  άµεση παραποµπή στη 

δικαιοσύνη. Σε αυτή την κατεύθυνση για την περίοδο του επιχειρησιακού σχεδίου 

2011-13 και µε βάση τις πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγές προγραµµατίζονται: 

 

 Σύσταση «Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων» 

Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων» 

µε αποστολή τη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση 

πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στην εµπλοκή υπαλλήλων του 

Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευόµενων από αυτό Νοµικών 

Προσώπων, στη διαφθορά, διαπλοκή και άλλα σοβαρά πειθαρχικά αδικήµατα 

και εγκλήµατα, καθώς και την εξιχνίαση και δίωξη αυτών, σε συνεργασία µε 

τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. 

 Παθητική δωροδοκία 

Θεσπίζεται ως κακούργηµα το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας υπαλλήλου 

του άρθρου 235 Π.Κ. εφόσον η αξία των ωφεληµάτων για τον υπάλληλο 

υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ, ανεξαρτήτως δε ποσού προκειµένου για 

υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών. 

 ∆ιαχειριστικοί έλεγχοι 

∆ιαχειριστικοί κυλιόµενοι έλεγχοι σε όλες τις ∆.Ο.Υ από µικτά συνεργεία ώστε 

να ελεγχθούν εκτεταµένα και αιφνιδιαστικά όλες οι ∆.Ο.Υ τουλάχιστον µια 

φορά τον χρόνο εκτός από τους συνήθεις που γίνονται από τον εποπτεύοντα 

επιθεωρητή. 
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6.1   ∆οµή του φορολογικού συστήµατος 

 

6.2.1  Οι φορολογικές τάσεις  στην Ελλάδα – η φορολογία σε 

αριθµούς 

 
∆οµή και ανάπτυξη των φορολογικών εσόδων 
 
Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισµού του 2011, το σύνολο των 

εσόδων από  φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα συµπεριλαµβανοµένων των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) ανήλθε σε 31% το 2010, πολύ κάτω από το 35,6% 

για την ΕΕ-27 και  είναι από τη χαµηλότερη αναλογία φόρων προς το ΑΕΠ για τις 

χώρες της ζώνης του ευρώ, όπου η µέση τιµή ανέρχεται σε 36,4%.  

Τα έσοδα από έµµεσους φόρους ανέρχονται σε 12,3% ποσοστιαίες µονάδες του 

ΑΕΠ, ενώ τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές σε 10,9% του ΑΕΠ. Παρά το γεγονός 

ότι η συµβολή τους είναι χαµηλότερη από ότι στην ΕΕ-27, που ανέρχεται σε 13,5% 

του ΑΕΠ, στην Ελλάδα οι έµµεσοι φόροι διαδραµατίζουν  έναν πιο σηµαντικό ρόλο 

από ό, τι οι άµεσοι φόροι. Τα έσοδα από τους άµεσους φόρους εκφρασµένα ως 

ποσοστό του ΑΕΠ είναι 7,8% σε σύγκριση µε το 11,2% της ΕΕ-27. 

Ακολούθως αποτυπώνεται η διαχρονική τάση µεταβολής των φορολογικών 

εσόδων. 

∆ιάγραµµα 6.7 Τάση µεταβολής φορολ/κών εσόδων 
Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού 

∆ιάγραµµα 6.8 Τάση µεταβολής ΦΠΑ 
-3,5 
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Τα φορολογικά δεδοµένα του οικονοµικού έτους 2010 
 
Σύµφωνα µε το στατιστικό δελτίο της  Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών (ΓΓΠΣ), το µέγεθος της οικονοµικής 

δραστηριότητας προκύπτει από την ανάλυση των  φορολογικών δεδοµένων, τα οποία 

αφορούν τη Φορολογία εισοδήµατος κερδών νοµικών και νοµικών προσώπων, ΦΠΑ, 

τα πρόστιµα και τη φορολογία κεφαλαίου,  

 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

70,18%

ΛΟΙΠΟΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

16,79%

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

13,03%

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ ΧΟΙ

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΟΙ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 
 
∆ιάγραµµα 6.9: Άµεση φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών 
Προσώπων – Πηγή: Γ.Γ.Π.Σ.  
 
 
Πίνακας 6.10: Άµεση φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών 
Προσώπων 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΟ  

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤ
ΕΑ  

ΚΕΡ∆Η 

∆ΙΑΡΘ
ΡΩΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

€ € % 
ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ   81.215.127.026 - 70,18 ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΛΟΙΠΟΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ   19.430.249.332 - 16,79 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - 15.073.458.182 13,03 

ΣΥΝΟΛΟ 115.718.834.540 100,00 
 
Πηγή: ΓΓΠΣ – Στατιστικό ∆ελτίο φορολογικών δεδοµένων Οικονοµικού Έτους 2010 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω φορολογικά δεδοµένα, το συνολικό εισόδηµα που 

αποκτήθηκε το 2009 ανήλθε σε 115,7 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100,6 δις  ευρώ 
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(87%) αφορούσαν φορολογούµενο εισόδηµα φυσικών προσώπων και τα υπόλοιπα 

15,07 δισ ευρώ (13%) φορολογητέα κέρδη νοµικών προσώπων. 

Η κατανοµή του δηλωθέντος εισοδήµατος φυσικών προσώπων κατά πηγή 

προέλευσης δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα (70%) των 81,2 δις  ευρώ προήλθε 

από µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις.  

Όπως προκύπτει από τον ακόλουθο σχετικό πίνακα και σχεδιάγραµµα, η 

συµµετοχή των άλλων πηγών εισοδήµατος στο συνολικό δηλωθέν εισόδηµα των 

φυσικών προσώπων υπολειπόταν σηµαντικά, µε ποσοστά που διαµορφώνονται σε 

14% για τις εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, 4% τις οικοδοµές, 11% τα 

ελεύθερα επαγγέλµατα και 4,5% τις γεωργικές επιχειρήσεις. 

 

Πίνακας 6.11: Εισόδηµα Φυσικών Προσώπων κατά πηγή προέλευσης  
 

A/A 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ Φ.Π. ΚΑΤΑ 
ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΡΟΛ. 

∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

ΑΡ. ΦΟΡΟΛ. 
∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

% 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
ΣΕ ΧΙΛ. 
ΕΥΡΏ 

ΕΙΣΟ∆Η
ΜΑ % 

1 ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΕΣ 644.870 11,32% 3.896.476 3,88% 

2 

ΕΜΠΟΡΟΙ-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ-
ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ-
ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ 680.270 11,95% 14.197.817 14,16% 

3 

ΓΕΩΡΓΟΙ-
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-
ΑΛΛΙΕΙΣ-ΕΚΜ. 
∆ΑΣΩΝ 394.632 6,93% 4.566.854 4,55% 

4 ΜΙΣΘΩΤΟΙ 2.005.328 35,21% 39.764.165 39,64% 

5 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 345.077 6,06% 10.990.065 10,96% 

6 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 1.624.801 28,53% 26.885.368 26,80% 

  ΣΥΝΟΛΑ 5.694.978   100.300.745   
 
Πηγή: ΓΓΠΣ – Στατιστικό ∆ελτίο φορολογικών δεδοµένων Οικονοµικού Έτους 
2010- ∆ιαµόρφωση πίνακα από το συγγραφέα 
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∆ιάγραµµα 6.10: Εισόδηµα Φυσικών Προσώπων κατά πηγή προέλευσης 
 
Πηγή: ΓΓΠΣ – Στατιστικό ∆ελτίο φορολογικών δεδοµένων Οικονοµικού Έτους 
2010- ∆ιαµόρφωση πίνακα από το συγγραφέα 
 
 
Κατανοµή Φόρων 
 
Όπως προκύπτει από το ακόλουθο διάγραµµα και πίνακα το σύνολο των φόρων που 

αναλογούσε σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα για το οικονοµικό έτος 2010 ήταν 12,6 

δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 δις  ευρώ (71%) αφορούσαν φόρο επί του 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων και τα υπόλοιπα 3,6 δις ευρώ (29%) φόρο επί των 

κερδών νοµικών προσώπων. 

Συµπερασµατικά το 55% του φορολογικού βάρους στην ελληνική επικράτεια το 

επωµίστηκαν οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ενώ οι άλλες επαγγελµατικές οµάδες 

και τα νοµικά πρόσωπα συνεισέφεραν κατά πολύ λιγότερο.  

 

ΦΟΡΟΣ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

55,54%

ΛΟΙΠΟΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

15,79%

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

28,67%

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥ ΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΟΙ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 
 
∆ιάγραµµα 6.11: Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων 
Πηγή: ΓΓΠΣ 
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Πίνακας  6.12: Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων 
 

ΑΝΑΛΟΓΩΝ 
ΚΑΙ  

ΣΥΜΠΛΗΡΩ
ΜΑΤΙΚΟΣ 
ΦΟΡΟΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ

ΑΤΙΚΟΣ 
ΦΟΡΟΣ 

∆ΙΑΡΘΡΩΣ
Η ΦΟΡΟΣ 

€ € % 
ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ   7.019.559.971 - 55,54 ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΛΟΙΠΟΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝ
ΟΙ   1.995.528.608 - 15,79 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - 3.622.760.945 28,67 

ΣΥΝΟΛΟ 12.637.849.524 100,00 
Πηγή: ΓΓΠΣ – Στατιστικό ∆ελτίο φορολογικών δεδοµένων Οικονοµικού Έτους 2010 
 
 

Από τη µελέτη των δεδοµένων του στατιστικού δελτίου της ΓΓΠΣ για το 

οικονοµικό έτος 2010 προκύπτει ότι ακόµη και εάν ληφθούν υπόψη οι παράγοντες 

που δύνανται να δικαιολογήσουν χαµηλά εισοδήµατα, δύσκολα τεκµηριώνεται, µε 

βάση την ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα, ότι οκτώ στους δέκα µη 

µισθωτούς/µη συνταξιούχους έχουν πραγµατικό εισόδηµα κάτω των 10.000 ευρώ 

ετησίως και τρεις στους πέντε Έλληνες φορολογουµένους δεν οφείλουν να 

πληρώσουν φόρο. Όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, από τις 225.090 επιχειρήσεις που 

υπέβαλαν φορολογική δήλωση το 2010 , οι 103.846 (46%) δήλωσαν µηδενικά κέρδη, 

ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (214.306 επιχειρήσεις ή το 95%) δήλωσε 

φορολογητέα κέρδη κάτω από 120.000 ευρώ.  

Τα φορολογικά δεδοµένα του 2010 καταδεικνύουν επίσης σοβαρές αδυναµίες 

του φορολογικού συστήµατος της χώρας τόσο ως προς τους άµεσους όσο και ως προς 

τους έµµεσους φόρους.  
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6.2.2  Φορολογική ∆ιοίκηση   

Οργανόγραµµα Κεντρικών Υπηρεσιών 

Στο ακόλουθο Οργανόγραµµα του Υπουργείου Οικονοµικών αποτυπώνεται σχηµατικά η πολυπλοκότητα της υπηρεσιακής δοµής τόσο σε 

Κεντρικό όσο και σε Περιφερειακό και Νοµαρχιακό επίπεδο. 

  

 
                   

                    

                    

                   

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               

                   

                    

                    

                  

                    

                  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 

                      

Γενική Γραµµατεία  
Φορολογικών και Τελωνειακών 
Θεµάτων 

Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) 

Γεν. ∆/νση 
∆ιοικητικής 
Υποστήριξης  

Γεν. ∆/νση 
Φορολογία

ς  

Γεν. ∆/νση 
Φορολογικώ
ν  
Ελέγχων 

   

Γεν. ∆/νση  
Τελωνείων 
και 
Ε.Φ.Κ.  

Γεν. ∆/νση  
Οικονοµικής 
Επιθεώρηση

ς 

Γεν. ∆/νση  
Γεν. Χηµείου 
του Κράτους 

Γεν. ∆/νση 
ΚΕ.Π.Υ.Ο. 

Υπουργός 
Οικονοµικών 
 

Υφυπουργός         
∆ηµοσιονοµικής 
Πολιτικής 

Ειδικός Γραµµατέας
Σώµατος ∆ίωξης
Οικονοµικού 
Εγκλήµατος 
(Σ.∆.Ο.Ε.) 

Γεν. ∆/νση 
∆ηµόσιας 
Περιουσίας & 
Εθν.Κληροδοτηµάτ
ων  

Γεν. ∆/νση 
Οικονοµικής 
Πολιτικής 

Γενικός Γραµµατέας 
Υπουργείου Οικονοµικών 

Ειδική Γραµµατεία 
Αποκρατικοποιήσεων 
 

Ειδική Γραµµατεία ∆ηµόσιων 
Επιχειρήσεων και 
Οργανισµών 

Αυτοτελές 
Γραφείο 
Ασφάλειας 
Πληροφοριακώ
ν Συστηµάτων 
και Προστασίας 
∆εδοµένων και 
Υποδοµών 

Υφυπουργός  
επι Φορολογικών και 
Τελωνειακών 
Θεµάτων 

∆1 ∆/νση 
∆ιοικητικού  

∆2 ∆/νση 
Προσωπικού 
∆.Ο.Υ.  

∆12 ∆/νση 
Φορολογίας 
Εισοδήµατο
ς 

∆13 ∆/νση 
Φορολογίας 
Κεφαλαίου  

∆/νση  
Ελέγχου  

∆/νση 
Μητρώου 

∆3 ∆/νση 
Προσωπικ
ού  
Τελωνείων 

∆17 ∆/νση 
∆ασµολογι
κή  
∆18 ∆/νση 
Τελωνειακ
ών 

∆/νση 
Επι- 
θεώρησης 
Υπηρεσιώ
ν 

∆/νση  
Επιθεώρησ
ης ∆ηµ. 
∆ιαχειρί- 

∆27 ∆/νση 
Τροφίµων  

∆28 ∆/νση 
Πετροχηµικ
ών  
∆29 ∆/νση 
Αλκοόλης, 
Αλκοολούχ
ων 

∆30 ∆/νση 
Εφαρµογών 
Η/Υ  

∆31 ∆/νση 
Εκµετάλλευσης 
Συστηµάτων 
Η/Υ  

∆10 ∆/νση 
∆ηµόσιας 
Περιουσίας  

∆11 ∆/νση 
Εθνικών 
Κληροδοτηµάτων 

∆/νση 
∆ιοικητικής 
Υποστήριξης  

∆/νση 
Σχεδιασµού & 
Συντονισµού 
Ελέγχων  

∆/νση 
Μακροοικονοµικής 
Ανάλυσης & 
Προβλέψεων  

∆/νση 
Πιστωτικών και 
∆ηµοσιονοµικών 
Υποθέσεων  
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Ε
Ι∆
ΙΚ
Ε
Σ

 Α
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Ο
Κ
Ε
Ν
Τ
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Ε
Ν
Ε
Σ

  
   

   
   

   
 Υ
Π
Η
Ρ
Ε
Σ
ΙΕ
Σ

 

                    

                      

                      

                      

                      

                    

                    

                    

                    

∆
ΙΑ
Π
Ε
Ρ
ΙΦ

Ε
-

Ρ
ΙΑ
Κ
Ε
Σ

 
Υ
Π
Η
Ρ
Ε
Σ
ΙΕ
Σ

 

                    

Υπηρεσία 
Εκτύπωσης 
Εντύπων & Αξιών 
∆ηµοσίου 
(Υ.Ε.Ε.Α.∆)  

Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης 
Εντύπων & Αξιών 
∆ηµοσίου 
(Υ.∆.Ε.Α.∆)  

∆/νση Κρατι- 
κών λαχείων  

Περιφερει
ακά 
Ελεγκτικά 
Κέντρα 
(Π.Ε.Κ.) - 
ΚΑΤΑΡΓΗ
ΘΗΚΑΝ 

Τελ. Αρχών 
(∆Ι.Ε.Τ.Α)  

Ελεγκτικές 
Υπηρε- 
σίες 
Τελωνείων 
(Ε.Λ.Υ.Τ.) 

  
∆/νση 
Παρακ.& 
Ελεγχ. 
Αναστ. 
Καθεστώτω
ν 
Τελωνειακέ
ς 
Περιφέρειε

∆ιευθύνσει
ς 
Τελωνείων

∆/νσεις 
Προσδ.Αξία
ς 
Εµπορευµά
των 
(∆Ι.Π.Α.Ε.) 

Οικονοµικές 
Επιθεωρήσε
ις: 17  

∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) : 
Α' Τάξης : 179 
B' Τάξης : 111 (οι δύο δεν λειτουργούν)  

Τελωνεία και Τοπικά 
Τελωνειακά Γραφεία  
Α' Τάξης : 61(**) 
B' Τάξης : 62(***) 
Γ' Τάξης : 14 (****) 
Τοπικά Γραφεία: 
88(*****)  

Χηµικές  
Υπηρεσίες 
:51  

 Σ.∆.Ο.Ε. :  
α) Επιχειρησιακές  
∆/νσεις 
2 
β) Περιφερειακές  
∆/νσεις 13  

Κτηµατικές 
Υπηρεσίες :54  

∆ιαπεριφε- 
ρειακά  
Ελεγκτικά 
Κέντρα 
(∆.Ε.Κ.) :2 
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6.2.3  Οργανωτικές ∆υσχέρειες των Υπηρεσιών3  
 

Σύµφωνα µε την  Επιτροπή, η οποία συστήθηκε εντός του 2011, µε αντικείµενο την 

υποβολή πρότασης για την αναδιοργάνωση των Φορολογικών Περιφερειακών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, έγιναν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

 

∆ιάρθρωση των ∆.Ο.Υ. 

 
«Κατακερµατισµός παρατηρείται και στην εσωτερική διάρθρωση ορισµένων ∆ΟΥ, όπου 

λειτουργούν µέχρι και δέκα τµήµατα. Αποτέλεσµα της συγκεκριµένης πρακτικής είναι η 

διάσπαση αρµοδιοτήτων και η µειωµένη αποδοτικότητα. Η υπερεξειδίκευση και 

πολυδιάσπαση του ανθρώπινου δυναµικού έχει ως συνέπεια τη σηµαντική απώλεια 

παραγωγικότητας στο σύνολο της µονάδας, καθώς υπάρχουν χρονικές περίοδοι κατά 

τις οποίες κάποιο τµήµα έχει αυξηµένο φόρτο εργασίας, ενώ κάποιο άλλο µπορεί να 

υπολειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να µη γίνεται σωστή εξυπηρέτηση του 

φορολογούµενου. Τα ΣΤΕΠ (Σταθµοί Εξυπηρέτησης Πολιτών), που λειτούργησαν σε 

ορισµένες µόνο ∆ΟΥ και για ορισµένο µόνο χρονικό διάστηµα, συνέβαλαν στην 

ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όµως σήµερα δεν λειτουργούν.  

Ορθότερη θα ήταν η οµαδοποίηση οµοειδών αντικειµένων ώστε να επιτυγχάνονται 

µεγαλύτερες οικονοµίες κλίµακας και καλύτερος συντονισµός, όπως η ενοποιηµένη 

οικονοµική διαχείριση ή η ενιαία επεξεργασία και παρακολούθηση δηλώσεων για το 

σύνολο των φόρων». 
 

Λειτουργία µονάδων βάσης (∆.Ο.Υ.) - Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης 

 
Ενώ έχει ήδη δροµολογηθεί η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών µε την ψήφιση του 

νόµου 3943/2011 και µε την εκπόνηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

καταπολέµησης της φοροδιαφυγής για το 2011-2013, σήµερα λειτουργούν 288 ∆ΟΥ 

σε όλη  την επικράτεια, εκ των οποίων οι 179 είναι Α τάξης και οι 109 Β τάξης,  
 Την πολυπλοκότητα του προεκτεθέντος οργανογράµµατος την ακολουθεί η δοµή και 

λειτουργία των µονάδων βάσης (∆.Ο.Υ.), όπως συνοπτικά αναλύεται ακολούθως από 

την προαναφερθείσα επιτροπή. 

 

 

3. Πόρισµα της Επιτροπής για την αναδιοργάνωση των Φορολογικών Περιφερειακών 
Υπηρεσιών ∆υνάµει της ΑΥΟ ∆6Α 1045035/18-3-2011 
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«Η ουσιαστική διαφορά συνίσταται στο ότι οι ∆ΟΥ Α’ τάξης λειτουργούν σε επίπεδο 

∆ιεύθυνσης, ενώ οι ∆ΟΥ Β’ τάξης λειτουργούν σε επίπεδο τµήµατος. Από πλευράς 

όγκου εργασιών κάποιες  ∆ΟΥ Β’ τάξης υπερβαίνουν τον όγκο εργασιών µερικών ∆ΟΥ 

Α’ τάξης, όπως πχ. οι ∆ΟΥ του νοµού Εύβοιας εκτός Χαλκίδας. Από τις 179 ∆ΟΥ Α’ 

τάξης, τέσσερις συνολικά (ΦΑΕΕ και ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ 

Θεσσαλονίκης) έχουν αρµοδιότητα επί ανωνύµων εταιριών, η ∆ΟΥ Πλοίων έχει 

αρµοδιότητα στα φορολογικά αντικείµενα που σχετίζονται µε πλοία και η ∆ΟΥ 

Κατοίκων Εξωτερικού στην οποία δηλώνονται τα εισοδήµατά που αποκτώνται στην 

Ελλάδα από κατοίκους εξωτερικού (Έλληνες και αλλοδαπούς),  ενώ οι υπόλοιπες ∆ΟΥ 

έχουν µικτή αρµοδιότητα επί φυσικών και νοµικών προσώπων. Στην εσωτερική δοµή 

των ∆ΟΥ συναντώνται επίσης σηµαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς σε ορισµένες 

µονάδες υπάρχει µεγαλύτερο πλήθος τµηµάτων (περισσότερες της µιας εποπτείες στις 

∆ΟΥ Ανωνύµων εταιρειών και ξεχωριστό τµήµα παρακρατουµένων φόρων, τµήµα 

πλοίων στην οµότιτλη ∆ΟΥ), ενώ σε άλλες απουσιάζουν κάποια τµήµατα (τµήµα 

Εξόδων, τµήµα Κεφαλαίου στις ∆ΟΥ Ανωνύµων εταιρειών). 

Γεωγραφικά, όπως είναι αναµενόµενο, η µεγαλύτερη συγκέντρωση 

παρατηρείται στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης µε 73 και 19 ∆ΟΥ αντίστοιχα. 

Ακολουθούν οι νοµοί Αχαΐας και Ηλείας, στους οποίους λειτουργούν από 8 ∆ΟΥ. Στο 

νοµό Αχαΐας οι 5 είναι Α’ τάξης και οι 3 Β’ τάξης, στο δε νοµό Ηλείας οι 3 είναι Α’ 

τάξης και οι 5 Β’ τάξης. Από 7 ∆ΟΥ λειτουργούν στους νοµούς Λάρισας (5 Α’ τάξης – 2 

Β’ τάξης), Λακωνίας (1 Α’ τάξης – 6 Β’ τάξης), Μεσσηνίας (2 Α’ τάξης – 5 Β’ τάξης), 

Αιτωλ/νίας (3 Α’ τάξης – 4 Β’ τάξης) και Ηρακλείου (3 Α’ τάξης – 4 Β’ τάξης). Ειδική 

περίπτωση αποτελεί ο νοµός Κυκλάδων λόγω γεωµορφικών και συγκοινωνιακών 

ιδιαιτεροτήτων, όπου λειτουργούν συνολικά 9 ∆ΟΥ, εκ των οποίων όµως µόνο η ∆ΟΥ 

Σύρου λειτουργεί σε επίπεδο ∆/νσης. Στον αντίποδα έξι νοµοί (Άρτας, Ευρυτανίας, 

Ζακύνθου, Λευκάδας, Χίου και Ρεθύµνου) διαθέτουν από µία ∆ΟΥ. 

Η µελέτη των στοιχείων για τα έσοδα, όπως ακολούθως αποτυπώνονται στο 

σχετικό σχεδιάγραµµα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποκαλύπτει έντονη 

ανισοκατανοµή στην είσπραξη µεταξύ των µονάδων. Σε σύνολο 36 δις ευρώ από 

φορολογικά έσοδα για το έτος 2010 τα 22,77 δις ευρώ εισπράχθηκαν από 20 ∆ΟΥ, ενώ 

αντίθετα οι 78 ∆ΟΥ που βρίσκονται στο τέλος της κατάταξης από άποψη εσόδων 

εισέπραξαν µόλις 464 εκατ. ευρώ. Από µία άλλη οπτική οι 20 ∆ΟΥ µε τα µεγαλύτερα 

έσοδα εισέπραξαν το 63% του συνόλου των φορολογικών εσόδων έναντι µόλις 1,2% 

που εισέπραξαν οι 78 ∆ΟΥ µε τις χαµηλότερες επιδόσεις». 
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∆ιάγραµµα 6.12: Ανισοκατανοµή εσόδων ∆ΟΥ στο σύνολο της επικράτειας 

(2010) 

Πηγή: Επιτροπής Υπουργείου Οικονοµικών 
 

«Αντίστοιχη ανισοκατανοµή εµφανίζεται στην υποβολή δηλώσεων, όπου 18 ∆ΟΥ 

παραλαµβάνουν πάνω από 50.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων, ενώ υπάρχουν 108 

∆ΟΥ οι οποίες δεν ξεπερνούν το όριο των 10.000 δηλώσεων. Υπό άλλο πρίσµα οι 18 

∆ΟΥ µε τον µεγαλύτερο φόρτο εργασίας παραλαµβάνουν κατά µέσο όρο 60.897 

δηλώσεις φυσικών προσώπων, ενώ οι 108 ∆ΟΥ µε τον µικρότερο φόρτο εργασίας 

παραλαµβάνουν 5.113 δηλώσεις φυσικών προσώπων κατά µέσο όρο. Σε ό,τι αφορά τις 

δηλώσεις νοµικών προσώπων η ανισοκατανοµή είναι σαφώς µικρότερη. 

Με εξαίρεση τις ΦΑΕΕ Αθηνών και ΦΑΕ Πειραιά, όπου υποβλήθηκαν 12.516 και 

5.001 δηλώσεις αντίστοιχα για το 2010, η πλειονότητα των ∆ΟΥ παραλαµβάνει µεταξύ 

1.500 και 4.000 δηλώσεων εισοδήµατος Ν.Π. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει µία οµάδα 

από 19 ∆ΟΥ, οι οποίες δεν ξεπερνούν το όριο των 100 δηλώσεων νοµικών προσώπων 

και των 4.000 δηλώσεων φυσικών προσώπων. Ο µέσος όρος των συνολικών εσόδων 

των ανωτέρω 19 ∆ΟΥ κυµάνθηκε στα 3,6 εκατ. ευρώ για το 2010. 

Με βάση το σύνολο των στατιστικών στοιχείων των φορολογικών περιφερειακών 

υπηρεσιών έχει εξαχθεί ένας δείκτης των υπαλλήλων που αναλογούν σε κάθε ∆ΟΥ 

σύµφωνα µε τον όγκο εργασιών της κάθε ∆ΟΥ και όχι µόνο µε βάση τα έσοδα. Από τον 

παραπάνω δείκτη προκύπτει ότι σε 136 ∆ΟΥ υπάρχει µειωµένο προσωπικό, ενώ σε 

άλλες 126 υπάρχει αυξηµένο προσωπικό. Η απόκλιση από τη δίκαιη ισοκατανοµή των 

διαθέσιµων υπαλλήλων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι µικρή (+/- 4 υπάλληλοι), 

ωστόσο παρατηρούνται και αρκετά σηµαντικές αποκλίσεις, µάλιστα σε νευραλγικές 

µονάδες των δύο µεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Ενδεικτικά παραδείγµατα 

µειωµένου προσωπικού αποτελούν οι ∆ΟΥ Α’ Ηρακλείου (-34), Χαλανδρίου (-31), 
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ΦΑΕΕ Αθηνών (-28), Αµαρουσίου (-23). Στον αντίποδα παραδείγµατα µονάδων µε 

αυξηµένο προσωπικό αποτελούν οι ∆ΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών (+42 υπάλληλοι), ΦΑΕ 

Θες/νίκης (+39), ΦΑΕ Πειραιά (+19), Κατοίκων Εξωτερικού (+15)».   

 

Πληροφοριακό Σύστηµα – από το TAXIS στο Νέο TAXIS και στο ELENXIS  

«Το πληροφοριακό σύστηµα TAXIS σχεδιάστηκε το 1995 σε µια εποχή που οι υποδοµές 

δικτύων  και  επικοινωνιών δεν είχαν αναπτυχθεί και για την αντιµετώπισή τους 

επελέγη µια αρχιτεκτονική που θα ελαχιστοποιούσε τα προβλήµατα. Η δοµή αυτή έδινε 

τοπική αυτοδυναµία µε την εγκατάσταση σε κάθε ∆OY ενός υπολογιστή (server) µε 

τοπική βάση δεδοµένων που περιλάµβανε όλους τους φορολογούµενούς της  και 

ασύγχρονα ενηµέρωνε την κεντρική βάση της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων (ΓΓΠΣ). 

Οι υπολογιστές (servers) των ∆ΟΥ αγοράστηκαν το 1996, έχουν κλείσει 15 έτη 

λειτουργίας, έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους και σήµερα µε µεγάλη δυσκολία 

συντηρούνται. Συνεπώς, η ΓΓΠΣ δεν θεωρεί εφικτή οποιαδήποτε επέκταση – 

αναβάθµισή τους. 

Από το 2005 έχει δροµολογηθεί η ανάπτυξη του Νέου TAXIS, το οποίο θα είναι 

ένα κεντροποιηµένο σύστηµα χωρίς τοπικούς υπολογιστές (servers) στις ∆ΟΥ. Η δράση 

αυτή περιλαµβάνει δύο συνιστώσες: 

α. Τεχνικές υποδοµές:  

Προµήθεια ενός ισχυρού κεντρικού υπολογιστικού συγκροτήµατος (DATA 

CENTER) που θα εγκατασταθεί στη ΓΓΠΣ.  

β.  Εφαρµογές: 

Υπάρχει σύµβαση σε ισχύ για τον ανασχεδιασµό του TAXIS και την µετατροπή  

του σε κεντρικό σύστηµα.  Ως χρόνος υλοποίησης υπολογίζονται 12 µήνες από την 

εξασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισµού (DATA CENTER).  

Συνεκτιµώντας τις δύο συνιστώσες υπολογίζεται ότι στο τέλος του 2012 είναι 

δυνατό αν περαιωθεί ο διαγωνισµός του DATA CENTER να έχουµε το νέο TAXIS». 

 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση  

Με βάση το νοµοθετικό πλαίσιο η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 

οικονοµικό έτος 2012 γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για τους επιτηδευµατίες  και 

για το οικονοµικό έτος 2013 το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων θα υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά. 
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Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η απροθυµία των φορολογουµένων στη χώρα 

µας, για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, έναντι των άλλων 

χωρών του πίνακα. 

Πίνακας 6.13  Ηλεκτρονική Υποβολή Φορολογικών ∆ηλώσεων  

ΧΩΡΑ 

ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

% 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

% 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΕΛΛΑ∆Α 2001 4 13 

ΒΕΛΓΙΟ 2002 3 40 

ΦΙΛΛΑΝ∆ΙΑ 2006 0 23 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 2001 62 67 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 2002 15 55 

ΤΟΥΡΚΙΑ 2005 30 99 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2000 24 80 

ΓΑΛΛΙΑ 2001 4 27 

Πηγή: ΟΟΣΑ 
 

Η αναγκαιότητα της ηλεκτρονικής εποχής 

Από σχετική έρευνα του «παρατηρητηρίου για την κοινωνία της πληροφορίας» 

προέκυψε ότι, η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε1/ ΦΠΑ, εξοικονόµησαν το 

2007 26% του χρόνου των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµίας, που αντιστοιχεί 

σε ~250.000 παραγωγικές ώρες ή εργασία 120 εργαζοµένων. Συγκεκριµένα: 

Πίνακας 6.14:∆είκτης Αποδοτικότητας Υπουργείου - Χρόνος που εξοικονοµήθηκε  
εσωτερικά, λόγω της online υποβολής Ε1/ ΦΠΑ 

 

  Έτη Αναφοράς 
  2002 2003    2004    2005    2006 2007 
   ∆ήλωση Ε1   
Εξοικονόµηση Χρόνου 
(ανθρωποµήνες) 

62 81       111       116      164 241 

% χρόνου που εξοικονοµήθηκε 2% 3%    4%    4%    5% 8% 
   Περιοδική ∆ήλωση ΦΠΑ   
Εξοικονόµηση Χρόνου (ανθρ/µήνες) 714 364      399      397      961 1.106 
% χρόνου που εξοικονοµήθηκε 31% 44%    50%    49%    53% 57% 
    Εκκαθαριστική∆ήλωσηΦΠΑ   
Εξοικονόµηση Χρόνου (ανθρ/µήνες) 61 
% χρόνου που εξοικονοµήθηκε 

(η υπηρεσία λειτούργησε το 2007) 
16% 

   ΣΥΝΟΛΙΚΑ   
Εξοικονόµηση Χρόνου (ανθρ/µήνες) 776 445      510      513     1.125 1.408 
% χρόνου που εξοικονοµήθηκε 15% 12%   14%   13%   23% 26% 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας 
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Πίνακας 6.15: ∆είκτης Αποτελεσµατικότητας για τον πολίτη – µείωση του µέσου  
χρόνου αναµονής για την παραλαβή εκκαθαριστικού σηµειώµατος, 
λόγω της online υποβολής Ε1/ ΦΠΑ 

 
Μέσος χρόνος αναµονής για 
παραλαβή εκκαθαριστικού 2007 

0,5 

  

Online 

µήνες 

  Παραδοσιακή 
µέθοδος 

6 
µήνες 

% µείωση του χρόνου αναµονής 92% 

    

    Πηγή: Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας 

 

Πίνακας 6.16: Υπολογισµός συνολικού οφέλους 

  Έτη αναφοράς 
Πολίτες 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Online υποβολή 'Ε1' 
(αριθµός εντύπων) 

109.157 142.203 195.203 204.376 288.148 423.810 

Μείωση διαχειριστικού 
φόρτου ως 
Εξοικονόµηση χρόνου 
για τους πολίτες (σε 
ώρες) 

163.736 213.305 292.805 306.564 432.222 635.715 

Επιχειρήσεις             

Online υποβολή 
'Περιοδικής 
ΦΠΑ'(αριθµός 
εντύπων) 

1.885.789 960.198 1.053.600 1.047.181 2.537.739 2.919.483 

Μείωση διαχειριστικού 
φόρτου ως 
Εξοικονόµηση χρόνου 
για τις επιχειρήσεις 
(σε ώρες) 

2.514.385 1.280.264 1.404.800 1.396.241 3.383.652 3.892.644 

Online υποβολή 
Εκκαθαριστικής ΦΠΑ' 
(αριθµός εντύπων) 

          92.020 

Μείωση διαχειριστικού 
φόρτου ως 
Εξοικονόµηση χρόνου 
για τις επιχειρήσεις 
(σε ώρες) 

          122.693 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας 
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Συγκρίσεις µε άλλες χώρες της ΕΕ 

Ο παρακάτω πίνακας φανερώνει των αριθµό φορολογικών δηλώσεων που έχουν 

υποβληθεί µέσω διαδικτύου τα τελευταία έτη σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Πίνακας 6.17: Φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν online 

Κράτος 2003 2004 2005 2006 
Βέλγιο 57.688 162.858 - 1.000.000 
Γαλλία -   3.740.000 5.700.000 

Ελλάδα 195.203 204.376 288.148 423.810 
Ιρλανδία - - - 2.600.000 
Πορτογαλία 2.528.422 8.680.882 10.630.773 8.591.124 

Σλοβενία - - 23.792 - 
Σουηδία - 1.000.000 2.100.000 - 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας 

 

Προβλήµατα – ∆υσχέρειες 

Από τη σκιαγράφηση που προηγήθηκε προκύπτουν συµπεράσµατα σχετικά µε τις 

στρεβλώσεις στη διάρθρωση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού. Είναι καταφανές 

πως πολλές περιπτώσεις σύστασης ∆ΟΥ της περιφέρειας έγιναν χωρίς συγκεκριµένο 

στρατηγικό σχεδιασµό. Γνώµονας δεν υπήρξε η αποδοτικότερη λειτουργία του 

φοροεισπρακτικού µηχανισµού, αλλά περισσότερο η εξυπηρέτηση τοπικών 

συµφερόντων και πιέσεων τοπικών παραγόντων.  

Όπως προαναφέρθηκε υφίσταται µία ανισοκατανοµή στα έσοδα που 

επιτυγχάνονται µεταξύ των ∆ΟΥ ακόµη και σε επίπεδο νοµού και τη συνεπακόλουθη 

σπατάλη υλικών και ανθρώπινων πόρων λόγω του κατακερµατισµού σε πολλές 

µικρές µονάδες.  

 

Η διοίκηση των υποδοµών  
 
Οι εφαρµογές ΤΠΕ (χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας) 

και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εντός της δηµόσιας διοίκησης είναι πολύ 

περιορισµένες για να αποδώσουν στο µέγιστο. 

Η τρέχουσα κατάσταση των υποδοµών των τεχνολογιών των πληροφοριών και 

των επικοινωνιών (ΤΠΕ) των υπουργείων δεν διευκολύνει την ανταλλαγή 

πληροφοριών και τη συνεργασία µεταξύ των υπουργείων. Παρατηρήθηκε, π.χ, ότι οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται σε θέµατα αδειοδότησης επιχειρήσεων εντός 
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µιας περιοχής δεν έχουν πρόσβαση στην ίδια βάση δεδοµένων που αφορά σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (ΟΟΣΑ, 2009). 

Η έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD PUBLIC GOVERNANCE REVIEWS GREECE) 

καταδεικνύει την ανεπάρκεια των συστηµάτων ΤΠΕ είτε λόγω εξοπλισµού είτε λόγω 

εφαρµογών, αλλά κυρίως ένα κοινό όραµα για γνώση και ανταλλαγή στοιχείων 

µεταξύ των υπουργείων, αλλά πολλές φορές και εντός του ίδιου υπουργείου, µε 

σκοπό την ανάπτυξη µιας κουλτούρας επαρκούς ανταλλαγής πληροφοριών, διοίκησης 

της γνώσης και συστηµάτων λήψης αποφάσεων µαζί µε τον ανασχεδιασµό των 

διαδικασιών του δηµόσιου τοµέα. 

 
 

Ανθρώπινο δυναµικό  
 

Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού είναι ένα από τα ζητούµενα ενός 

σύγχρονου και ευέλικτου φοροεισπρακτικού µηχανισµού, λόγω της πολυπλοκότητας 

του φορολογικού συστήµατος. Η ανισοκατανοµή σε σχέση µε τη βαρύτητα του 

λειτουργιών στις υπηρεσίες βάσης (∆.Ο.Υ.) αποτελεί το κυρίαρχο, αλλά και το µείζον 

για τη σωστή λειτουργία αυτών. 

Ακολούθως εµφανίζεται η κατανοµή των υπαλλήλων στις χώρες του ΟΟΣΑ, 

όπου παρατηρείται ότι η Ελλάδα εµφανίζει σε υψηλά ποσοστά υπαλλήλους µε 

ανώτατη µόρφωση (61% πτυχιούχοι ΑΕΙ), πλην όµως αξιοποίησή τους σε εκλεκτικό 

έργο περιορίζεται στο πενιχρό 26,6% επι συνόλω υπαλλήλων. 

 

Πίνακας 6.18: Κατανοµή εφοριακών υπαλλήλων ανά χώρα, βάση εκπαίδευσης 
και έργου  

 
ΧΩΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΩΝ 

ΠΛΥΘΗΣΜΟΣ 

(ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΑ) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ανα 10.000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

% 

ΠΤΥΧΙΟΥ-

ΧΟΙ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚ

ΟΙ 

(ΕΙΣΠΡΑΞΗ-

ΒΕΒΑΙΩΣΗ) 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 22.524 21.96 10,25 35% 30,1% 8,8% 
ΑΥΣΤΡΙΑ 7.806 8.36 9,33 8.2% 71,1% 10,8% 
ΒΕΛΓΙΟ 16.776 10.79 15,54 26.9% 45,4% 13,0% 
ΚΑΝΑ∆ΑΣ 34.742 33.74 10,29 - 26,8% 19,3% 
ΤΣΕΧΙΑ 15.552 10.51 14,80 35% 21,3% 6,3% 
∆ΑΝΙΑ 8.270 5.52 14,98 16% 40,7% 12,4% 
ΦΙΛΛΑΝ∆ΙΑ 5.930 5.34 11,10 38% 44,4% 7,0% 
ΓΑΛΛΙΑ 123.130 62.63 19,65 >90% 12,5% 20,9% 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 113.010 81.90 13,80 3% 65,0% 11,3% 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 6.577 4.46 14,75 - 33,1% 7,2% 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 30.884 16.45 18,77 30% 58,6% 7,6% 
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ 6.115 4.83 12,66 42% 22,2% 5,1% 

ΠΟΡΤΟΓΑ-

ΛΙΑ 

11.153 10.64 10,48 37% 17,5%  

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 10.802 9.30 11,61 57% - 2,9% 
ΑΓΓΛΙΑ 88.875 60.93 14,58 30% 35,6% 10,1% 
ΕΛΛΑ∆Α 10.184 11.26 9,04 61% 26,6% - 
Πηγή: ΟΟΣΑ  
 

Με δεδοµένο τον  αυστηρό περιορισµό στις προσλήψεις για τα επόµενα χρόνια 

και τις µεθοδεύσεις αποχώρησης δηµοσίων υπαλλήλων από τις υπηρεσίες, το 

προσωπικό της κυβέρνησης σε κεντρικό επίπεδο είναι βέβαιο ότι θα συρρικνωθεί 

πολύ σηµαντικά.  

Παρατηρείται, ωστόσο, µεγάλη ανισότητα µεταξύ των διαφόρων υπουργείων. 

Όπως παρατηρούµε στο ακόλουθο σχεδιάγραµµα το πρόβληµα της γήρανσης 

είναι ιδιαίτερα έντονο και στο Υπουργείο Οικονοµικών. Στο Υπουργείου 

Οικονοµικών η πλειονότητα των εργαζοµένων είναι µεγαλύτεροι από 51 ετών και 

έχουν 20 χρόνια εµπειρίας. 

Με βάση το Υπουργείο ∆ιοικητικής µεταρρύθµισης οι εφοριακοί υπάλληλοι του 

Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, ανέρχονται 

σε 1. 864, δηλαδή το 18% περίπου του πλέον έµπειρου και εξειδικευµένου 

στελεχιακού δυναµικού, γεγονός το οποίο µαζί µε τον περιορισµό των προσλήψεων 

αναµένεται να έχει δραµατική επίδραση.  Προκειµένου να αποφευχθούν ελλείψεις 

εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού στο άµεσο µέλλον, είναι απολύτως 

απαραίτητο να υιοθετηθεί µια προληπτική προσέγγιση στην αναδιοργάνωση του 

υπουργείου και ένας προσανατολισµός προς τις πολιτικές ανθρώπινου δυναµικού, µε 

στόχο την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας σε ανθρώπινο δυναµικό. 
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∆ιάγραµµα 6.13: Ηλικιακές τάσεις και εµπειρία στα υπουργεία (µερίδιο 
προσωπικού µε ηλικία 51-65 %) 
Πηγή: Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
 

 
Μια από τις σηµαντικές παρενέργειες της απόλυτης προσκόλλησης στην υφιστάµενη 

νοµοθεσία που επιδεικνύει η ελληνική δηµόσια διοίκηση είναι το πρόβληµα των 

κενών οργανικών θέσεων. 

Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται σήµερα και προσδιορίζουν  τις ανάγκες 

του Υπουργείου Οικονοµικών δεν προσαρµόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στην 

εξέλιξη των πραγµατικών αναγκών ανά διοικητική µονάδα και παραµένουν κενές. 

Συγκεκριµένα στο Υπουργείο Οικονοµικών υπάρχουν  11.485 κενές θέσεις. 

Πέρα από τους ποσοτικούς περιορισµούς που περιγράφονται παραπάνω, δεν 

υπάρχει ξεκάθαρη συνολική στρατηγική ανθρώπινων πόρων πράγµα που δεν δίνει 

σηµαντικά περιθώρια ή κίνητρα στο υπουργείο, έτσι ώστε να αναπτύξει τη δική του 

στρατηγική για το ανθρώπινο δυναµικό, να βελτιώσει τη διοίκηση του προσωπικού 

και να προωθήσει την οργανωτική δοµή µέσω της αξιοποίησης των  ικανοτήτων του 

προσωπικού. 

 

 
 
 
 
 

 

0  1 0  20 30 40 50 60 70 80 
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6.2.4  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής 
2011-2013 

 
 

Θα ήταν παράληψη του παρόντος πονήµατος, εάν δεν γινόταν αναφορά στο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ της ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

2011-2013», το οποίο  περιλαµβάνει σχέδιο δράσεων κατά της φοροδιαφυγής, 

εισηγήσεις για θεσµικές αλλαγές και µέτρα για την αποτελεσµατική και συντονισµένη 

λειτουργία των φορολογικών, δικαστικών και διωκτικών αρχών. Το πρόγραµµα αυτό, 

το οποίο παρατίθεται συνοπτικά  στην παρούσα ενότητα ακολούθως,  βρίσκεται σε 

πλήρη εξέλιξη και ένα µέρος αυτού ήδη υλοποιείται, µέσα από το κάτωθι νοµοθετικό 

πλαίσιο: 

 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3842/2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, 

αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις (Φόρος Ακίνητης 

Περιουσίας)  

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3888/2010 Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, 

ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία 

της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις  

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943/2011 Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, 

στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 

Υπουργείου Οικονοµικών.  

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής 

Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015  

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002/2012 Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη 

δηµοσιονοµική εξυγίανση. Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, 

Πολιτισµού και Τουρισµού  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

 

7.1  Εισαγωγή   
 
Ξεκινώντας από τον επίλογο του  Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής 2011-2013, ότι «αποτελεί τη πρώτη 

ολοκληρωµένη προσπάθεια της πολιτείας να κινητοποιήσει τόσο τη διοίκηση όσο και 

τους πολίτες, µε ένα σύνολο δράσεων θεσµικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού 

περιεχοµένου, ικανού να απεγκλωβίσει την ελληνική οικονοµία και κοινωνία από την 

οµηρία της φοροδιαφυγής και να ανταποκριθεί στο παλλαϊκό αίτηµα για δικαιοσύνη 

στη κατανοµή των φορολογικών βαρών», δύσκολα θα µπορούσε κανείς να 

διαφωνήσει µε το όλο εγχείρηµα. 

Σύµφωνα µε την έως τώρα ανάλυση προκύπτει ότι η αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση του, πολύπλοκου και κυρίαρχου για τη δηµοσιονοµική επιτυχία της 

χώρας, φαινοµένου της φοροδιαφυγής προϋποθέτει ευρεία δέσµη παράλληλων 

πολιτικών, οι οποίες θα µπορούσαν να οργανωθούν γύρω από τρεις βασικές 

θεµατικές ενότητες:  

1. Αναδιάρθρωση και κινητοποίηση της φορολογικής διοίκησης  

2. Νοµοθετική µεταρρύθµιση µε την απλοποίηση και εξορθολογισµό του 

ρυθµιστικού πλαισίου. 

3. Αλλαγή της φορολογικής νοοτροπίας και του συστήµατος κινήτρων για 

φορολογική συνέπεια και συµµόρφωση 

 
 
7.2 Αναδιάρθρωση και κινητοποίηση της φορολογικής διοίκησης  
 
 
Προαναφέρθηκε ότι για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του πολύπλοκου 

φαινοµένου της φοροδιαφυγής ένας από τους βασικούς πυλώνες είναι  η 

αναδιοργάνωση και κινητοποίηση της φορολογικής διοίκησης, αφενός µεν τόσο σε 

κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο µονάδων βάσης (∆.Ο.Υ.), αφετέρου και σε 

ελεγκτικό και εισπρακτικό. 
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Με βάση το «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής 

2011-2013», έχει δροµολογηθεί η αναδιάρθρωση της φορολογικής διοίκησης σε 

κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, πλήν όµως γίνεται αποσπασµατικά και  

σπασµωδικά, χωρίς έναν κεντρικό σχεδιασµό και συντονισµό και κυρίως χωρίς 

όραµα για τις υπηρεσίες του αύριο. 

 

7.2.1 Οργανωτικές και λειτουργικές µεταρρυθµίσεις των κεντρικών 

υπηρεσιών 

Οργανόγραµµα Κεντρικής Υπηρεσίας 

1. Θεσµοθέτηση θέσης µόνιµου Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών & 

Τελωνειακών Υποθέσεων, ως ∆ιοικητικός Προϊστάµενος 

Ακολουθώντας την πρακτική άλλων χωρών, να θεσµοθετηθεί η µονιµότητα για 

µία 5ετία η θέση του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών Υποθέσεων & Τελωνειακών 

Υποθέσεων, ο οποίος να είναι τεχνοκράτης, µε εξειδίκευση και καριέρα σε 

φορολογικά θέµατα, διασφαλίζοντας: 

� Την αποσύνδεση της δηµόσιας διοίκησης από τις πολιτικές ηγεσίες  

� Τη συνέχεια στη φορολογική διοίκηση 

� Την εφαρµογή της πολιτικής που νοµοθετείται από το κοινοβούλιο και 

χαράσσει η εκάστοτε κυβέρνηση 

� Την συνδιαµόρφωση µέσω της συµµετοχής του σε επιτροπές σχετικές 

µε τη χάραξη και την επίτευξη των στόχων 

� Τη διαχείριση κρίσεων οικονοµικών υποθέσεων µεγάλου φορολογικού 

ενδιαφέροντος, µέσω ηλεκτρονικής κονσόλας ελέγχου στο Υπουργείο 

Οικονοµικών. 

 

2. Ειδικός Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων,  

 ο οποίος να είναι τεχνοκράτης µε εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία, υπό 

του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών & Τελωνειακών Υποθέσεων. Για την 

καλύτερη και εύρυθµη λειτουργία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως κοµµάτι του 

γενικότερου φορολογικού σχεδιασµού και όχι λειτουργώντας αποσπασµατικά και 

αυτοτελώς, όπως γίνεται σήµερα, η ΓΓΠΣ στο νέο οργανόγραµµα να λειτουργεί σε 

επίπεδο γενικής διεύθυνσης. 
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3. Ειδικός Γραµµατέας Σ∆ΟΕ,  

 ο οποίος να είναι τεχνοκράτης και να είναι υπάλληλος καριέρας προερχόµενος 

από το Υπουργείο Οιονοµικών, υπό του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών & 

Τελωνειακών Υποθέσεων, 

 

4. Συγκρότηση ενός ∆ιευθυντηρίου,  

αποτελούµενου από το Γενικό Γραµµατέα, τους Ειδικούς Γραµµατείς και τους 

Γενικούς ∆ιευθυντές  ανά τοµέα ευθύνης, υποστηριζόµενοι από τις επιτελικές τους 

οµάδες για τη χάραξη πολιτικής εσόδων. 

 

5. Ενίσχυση και ανασυγκρότηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ελέγχων, 

 µε κεντρική προτεραιότητα τις επιτελικού χαρακτήρα επιχειρησιακές 

αρµοδιότητες, τη γενικευµένη εφαρµογή των στοχευµένων ειδικών ελέγχων, µέσω 

των οµάδων έργου,  βάσει µεθοδολογίας, οργάνωσης, σχεδίου και ανάλυσης 

κινδύνου και την ουσιαστική βελτίωση της διοικητικής ικανότητας είσπραξης 

βεβαιωµένων φόρων.  

 Οι οµάδες έργου ενεργοποιούνται ήδη, βάσει του επιχειρησιακού 

προγράµµατος 2011-2013, µε την απουσία εξειδικευµένων τεχνοκρατών, 

στελεχωµένων µόνο από τη φορολογική διοίκηση, στις εξής δράσεις, όπως 

σχεδιάστηκαν ήδη στο Εθνικό επιχειρησιακό πρόγραµµα 2011-2013: 

 Εφαρµογή Φορολογικής Μεταρρύθµισης 

 Είσπραξη ληξιπρόθεσµων φορολογικών οφειλών 

 Φορολογική  συµµόρφωση των  µεγάλων επιχειρήσεων  (1000  µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις) 

 Εκσυγχρονισµός ελεγκτικών υπηρεσιών  

 Έλεγχος φορολογούµενων που διαθέτουν µεγάλη περιουσία µε 

στοχευµένους ελέγχους 

 Φυσικά πρόσωπα υποκρυπτόµενα σε εξωχώριες εταιρίες 

 Έγκαιρη υποβολή δηλώσεων και απόδοση παρακρατούµενων φόρων 

 
6. Μικρό και ευέλικτο σχήµα ειδικών συµβούλων (ιδιώτες τεχνοκράτες),  

για τον καλύτερο συντονισµό, η πρόσληψη των οποίων να ελέγχεται από 

ανεξάρτητη αρχή (σήµερα 10 ως πολιτικό προσωπικό). 
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7.2.2 Οργανωτικές και λειτουργικές µεταρρυθµίσεις των 

περιφερειακών  υπηρεσιών  

 

7.2.2.1 Νέα εσωτερική δοµή των ∆.Ο.Υ. – Εφοριών 

 

 Χωροταξία των ∆.Ο.Υ. – Εφοριών 

 

Με δεδοµένο ότι η ηλεκτρονικές Εφορίες του αύριο θα έχουν ως στόχο: 

� την σε χαµηλότερα δυνατά επίπεδα επισκεψιµότητα φορολογουµένων 

µη επιτηδευµατιών,  

� την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας σε στελεχιακό δυναµικό,  

� το χαµηλότερο κόστος φορολογικής διοίκησης και εσόδων,  

αποτελεί άµεση και επιτακτική ανάγκη ο ανακαθορισµός των οργανικών θέσεων των 

∆.Ο.Υ. µε βάση αντικειµενικά κριτήρια (πληθυσµιακά, οικονοµικά και υπηρεσιακά 

στοιχεία και συγκεκριµένα: πλήθος φορολογουµένων, είδος φορολογούµενων -

επιχειρήσεις - µισθωτοί συνταξιούχοι, γεωγραφική θέση),  

 

Ανασυγκρότηση σε πανελλαδική βάση του δικτύου των ∆ΟΥ 

προτείνεται η ανασυγκρότηση σε πανελλαδική βάση του δικτύου των ∆.Ο.Υ. και ο 

περιορισµός αυτών από 288 σε  75, ως εξής: 

� να υφίσταται µία ∆.Ο.Υ. ανα νοµό 

� στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης 10 και 5 αντίστοιχα 

� λειτουργία επιπρόσθετα Εφοριών σε ορισµένες περιοχές, όπως νησιά 

και παραµεθόριες µε ιδιαιτερότητες εθνολογικές και του δικτύου 

µεταφορών  
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 Αναδιοργάνωση διενεργούµενων διαδικασιών των ∆.Ο.Υ. 

 
Ταυτόχρονα µε τη χωροταξική και δοµική αναδιοργάνωση θα πρέπει να 

εξετασθεί και η αναδιοργάνωση των διαδικασιών λειτουργίας της νέας 

∆.Ο.Υ. και συγκεκριµένα: 

1. Ολοκληρωµένη και πλήρης µηχανογράφηση και ψηφιοποίηση των 

διαδικασιών. 

2. Η λήψη από τους φορολογούµενους φυσικά πρόσωπα ΑΦΜ, 

άµεσα από τη γέννησή τους και συσχέτιση ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – 

Α.∆.Τ.  

3. Μεγαλύτερη ευελιξία κατά την έναρξη επιχειρήσεων µέσω 

ψηφιοποίησης των διαδικασιών και βελτιοποίησης των υπηρεσιών 

µίας στάσης. 

4. Καµία συναλλαγή µε φορολογούµενους µη επιτηδευµατίες και 

εξυπηρέτηση αυτών είτε µέσω του site της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων είτε µέσω ΚΕΠ (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις κλπ), µε πιστοποίηση είτε µε ειδικό κωδικό πρόσβασης 

είτε µέσω ηλεκτρονικής υπογραφής ή αποτυπώµατος σε οθόνες 

αφής (touch  screen).  

5. Άµεση αποµάκρυνση όλων των διαδικασιών που συσσωρεύονται 

και εκτελούνται σήµερα από τις ∆.Ο.Υ., µε την υποχρεωτική 

ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ-

ΦΠΑ-ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ, καθώς την ηλεκτρονική έκδοση 

βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, διάθεση ηλεκτρονικών 

παραβόλων, πληρωµή όλων των βεβαιωµένων οφειλών µέσω 

τραπεζών, όπως προβλέπεται µε το Ν. 3943/2011 για τη διενέργεια 

αυτών µέσω διαδικτυακών εφαρµογών, αλλά και των νόµων για 

την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 

6. Σύνδεση των φορέων λήψης των φορολογικών πιστοποιητικών 

(Συµβολαιογράφοι, Τράπεζες, Ταµεία κλπ) µε ΓΓΠΣ, µε ποινικές 

ευθύνες σχετικά µε το φορολογικό απόρρητο και το νοµοθετικό 

πλαίσιο για τα προσωπικά δεδοµένα. 

7. ∆ηµιουργία ολοκληρωµένου ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου µε 

την ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων τα οποία σχετίζονται µε το 
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φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων, ο οποίος θα µεταβιβάζεται σε 

κάθε στάδιο και σε κάθε υπηρεσία ελέγχου (Σ∆ΟΕ, ∆.Ο.Υ., 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ), κατά τα πρότυπο του Γαλλικού 

µοντέλου. 

 

 Νέα εσωτερική δοµή – Οργανόγραµµα των ∆.Ο.Υ.  

 

Με βάση τα έως τώρα εκτεθέντα δεδοµένα της λειτουργίας των εφοριών του 

µέλλοντος προτείνεται και νέο οργανόγραµµα λειτουργίας αυτών, µε στόχο όλοι οι 

υπάλληλοι να ασχολούνται σε όλα τα επίπεδα ενός  διαβαθµισµένου ελέγχου και έχει 

ως εξής:  

� Προϊστάµενος ∆/νσης 

� Αναπληρωτής ∆ιευθυντής 

� Τµήµα ∆ιοικητικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης  

� Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων ή Τµήµα 

Αµέσων και Εµµέσων Φόρων (συνένωση των έως τώρα τµηµάτων 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ-ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ (όπου υπήρχε)-ΦΠΑ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΚΒΣ-ΜΗΤΡΩΟΥ), µε κύρια αρµοδιότητα τη 

διοικητική και νοµική υποστήριξη του τµήµατος Ελέγχου. 

� Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης (συνένωση Εσόδων – Εξόδων - 

Λογιστικού) 

� Τµήµα Ελέγχου 

� Τµήµα Νοµικής υποστήριξης  
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7.2.2.2 Φορολογικός Έλεγχος 

 

Ο διαχωρισµός και η διαβάθµιση του ελέγχου σε προληπτικό, προσωρινό και τακτικό 

θα  πρέπει να γίνεται από µία ελεγκτική υπηρεσία σε κάθε επίπεδο, καταργουµένων 

των πολλών υπηρεσιών ελέγχου µε συνέπεια µία επιχείρηση να δέχεται σήµερα 

προληπτικό απο από Σ∆ΟΕ, Ε∆ΕΥΘ, ΕΛΥΤ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, 

προσωρινό από ∆.Ο.Υ. , Σ∆ΟΕ, Ε∆ΕΥΘ, ∆ΕΚ, ΕΦΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 

Ο κατακερµατισµός του ελέγχου σηµαίνει µεγάλο λειτουργικό και διοικητικό 

κόστος των υπηρεσιών ελέγχου, χρονοβόρες διαδικασίες, αναποτελεσµατικές και 

αµφιβόλου αποτελέσµατος ελεγκτικές επαληθεύσεις, ενώ ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις 

δέχονται συνεχείς ελέγχους για τις ίδιες πολλές φορές υποθέσεις από πολλές 

ελεγκτικές υπηρεσίες, µε συνέπεια στην εύρυθµη λειτουργία τους. 

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα πρέπει να υλοποιούν στοχευµένους ελέγχους, 

έχοντας στη διάθεσή τους: 

� ∆υνατότητα συλλογής πληροφοριών από εξωτερικές πηγές, µε 
δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και πρόσβασης σε κάθε 
αναγκαία βάση δεδοµένων άλλων υπηρεσιών και φορέων (ΓΓΠΣ, 
VIES, Υπουργείο Ανάπτυξης για επενδύσεις – επιχορηγήσεις, 
Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης για επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, 
πρόσβαση σε λογαριασµούς Τραπεζών µε µεγαλύτερη ευκολία, 
Συµβολαιογράφων για τεκµήρια). Θεσµοθετήθηκε µε άρθρο 17 
Ν.3842/10) 

� Ψηφιοποιηµένες και επικαιροποιηµένες λίστες εκδοτών και ληπτών 

εικονικών φορολογικών στοιχείων για επιχειρήσεις µε έδρα την 

Ελλάδα, χώρες της ΕΕ, αλλά και τρίτες χώρες, µέσω της συνεργασίας 

της γενικής διεύθυνσης ελέγχων µε τις αντίστοιχες άλλων χωρών στα 

πλαίσια της αµοιβαίας συνδροµής και των συµβάσεων για την 

καταπολέµηση οικονοµικών εγκληµάτων διεθνώς. 

 

� Πλήρη αξιοποίηση σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου, 

όπως το ELENXIS και SESAM 

� Ελεγκτές εξειδικευµένους σε αντικείµενα επιχειρήσεων (βιοµηχανία, 

τράπεζες, µεταποίηση, παροχή υπηρεσιών)  
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� Συνεχή εκπαίδευση και επιµόρφωση των ελεγκτών τόσο σε επίπεδο 

διεθνών τεχνικών ελέγχου, και νέων τεχνολογιών  

� Εφαρµογή κατά τον έλεγχο συγκεκριµένων και πιστοποιηµένων 

προτύπων ελέγχου (αναλόγων µε ∆ΕΠ και ∆ΛΠ), καθώς και η 

συσχέτιση αυτών µε χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες των 

ελεγχόµενων επιχειρήσεων, µε δεδοµένα οµοειδών ελέγχων και αρχεία 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισµών 

� Οι ελεγκτές θα έχουν όλες τις νοµικές αρµοδιότητες που έχουν 

σήµερα, οι υπάλληλοι του Σ∆ΟΕ µε πρόσβαση σε κάθε πληροφορία 

αναγκαία για τον έλεγχο, µε καθορισµό του επιπέδου πρόσβασης για 

κάθε ελεγκτή ανεξάρτητα. 

� Στόχευση και αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου των υπηρεσιών 

ελέγχου 

 

 Φορολογικός Έλεγχος στη  ∆.Ο.Υ.  
 

� Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων, όπου γίνεται 

πρωτογενής έλεγχος, συγκεντρώνοντας, φηφοποιώντας  και  

τροφοδοτώντας το τµήµα ελέγχου µε όλα τα στοιχεία που έχουν 

περιέλθει στη ∆.Ο.Υ.  

� Τµήµα Ελέγχου για επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα έως 3.000.000 

ευρώ 

 

 ∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.) σε Αθήνα & 

Θεσσαλονίκη 
 

� ∆ιενέργεια προσωρινών και τακτικών ελέγχων σε επιχειρήσεις µε 

ακαθάριστα έσοδα απο 3.000.000 έως 30.000.000 ευρώ 

 

 ∆.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ µε έδρα της Αθήνα 

o ∆ιενέργεια προσωρινών και τακτικών ελέγχων σε επιχειρήσεις µε 

ακαθάριστα έσοδα απο 30.000.000 ευρώ και άνω (θεσµοθετήθηκε και 

λειτουργεί Ν.4002/2011). 

 



127 

 Σ.∆.Ο.Ε. 
 

� Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων, όπου γίνεται 

πρωτογενής έλεγχος, συγκεντρώνοντας, φηφοποιώντας  και  

τροφοδοτώντας το τµήµα ελέγχου µε όλα τα στοιχεία που έχουν 

περιέλθει στην υπηρεσία 

� Τµήµατα ∆ράσης µε διαβάθµιση  

� Προληπτικός Έλεγχος  

� Μεγάλες υποθέσεις 

� Ειδικών υποθέσεων (Off-Shore, οικονοµικά εγκλήµατα, 

ξέπλυµα χρήµατος)  

 
7.2.2.3 Είσπραξη βεβαιωµένων φόρων 
 

Ως κεντρική επιδίωξη των υπηρεσιών ενός φορολογικού συστήµατος είναι η τελική 

είσπραξη και όχι απλώς η βεβαίωση των διαφυγόντων φόρων, κάτι το οποίο φαίνεται 

αυτονόητο, πρακτικά όµως ελάχιστο µέρος των φόρων και προστίµων που 

βεβαιώνονται τελικώς εισπράττονται από το κράτος, µέσω της δηµιουργίας ισχυρών 

νοµικών υπηρεσιών στις αρµόδιες περιφερειακές µονάδες (∆.Ο.Υ., Ελεγκτικά 

Κέντρα) 

Ο ανασχεδιασµός των διαδικασιών είσπραξης πρέπει να στηριχθεί στην αλλαγή 

της µέχρι τώρα ακολουθούµενης στρατηγικής και συγκεκριµένα: 

 
� βελτίωση της οικιοθελούς συµµόρφωσης, στον τοµέα των υπηρεσιών 

(services),  

� η µείωση των µέτρων ειδικής/εντατικής αντιµετώπισης οφειλετών,  

� στον τοµέα της διαχείρισης κινδύνου (risk management),  

� η ελαχιστοποίηση των «κακών» χρεών, στον τοµέα της 

αποδοτικότητας (effectiveness)  

� η αύξηση της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών του προσωπικού, 

στον τοµέα της αποτελεσµατικότητας (efficiency). 

 

 

 

 



128 

Αξιοποιώντας και  ενσωµατώνοντας  τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

� Επικρατούσες τάσεις στο εξωτερικό περιβάλλον της Φορολογικής 

∆ιοίκησης  

� Μεταβολή της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

� Θέτει βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους 

� Μέτρηση αποτελεσµάτων 

� ∆ηµιουργία µικρών και ευέλικτων οµάδων και στελέχωση µε 

διαφορετικής επαγγελµατικής κατάρτισης, προέλευσης και εµπειρίας 

δυναµικό 

� Μέγιστη εµπλοκή των στελεχών, τόσο από το λειτουργικό επίπεδο 

όσο και από την ανώτατη διοίκηση. 

 

Προτάσεις για δοµικές αλλαγές 

 

Βραχυπρόθεσµοι στόχοι: 

Επικέντρωση στη φιλοσοφία της «γρήγορης νίκης» (quick wins), µε τον 

ανασχεδιασµό των προσκλήσεων, των κέντρων τηλεφωνικής επικοινωνίας και των 

µαζικών διαδικασιών προς τους οφειλέτες. 

 

Μακροπρόθεσµοι στόχοι: 

Με υποστήριξη  από ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα µε τη δηµιουργία προφίλ 

οφειλέτη, στη διαχείριση των πληρωµών κεντρικά και στη δηµιουργία συστήµατος 

διαχείρισης κινδύνου.  

 

Νέα φιλοσοφία 

Η νέα φιλοσοφία στοχεύει στη µαζική διαχείριση διαδικασιών του συστήµατος και 

στην επικέντρωση στον «οφειλέτη» και όχι στο «χρέος», µέσω ενός συστήµατος 

προτεραιοτήτων σηµαντικών υποθέσεων, εγκαταλείποντας τη λογική απασχόλησης 

όλων µε όλα. 

Παραµετροποίησης του συστήµατος (χρέη, οικογενειακή κατάσταση, 

επαγγελµατική απασχόληση, µορφωτικό επίπεδο, πιστοληπτική ικανότητα), µέσω της 

ακριβούς πρόβλεψης συµπεριφορών και κατηγοριοποίησης των οφειλετών. 
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Πληροφοριακό σύστηµα υποστήριξης βεβαίωσης 

Επιλογή ενός συστήµατος, το οποίο θα λάβει υπόψη τις ανωτέρω στοχοθετήσεις, τη 

φιλοσοφία και τις παραµετροποιήσεις, τύπου «ERP».  

 
Σύσταση θέσεων «Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης» 
  
Με το άρθρο 4 του Ν.3942/2011 νοµοθετήθηκε η εφαρµογή του Εθνικού 

επιχειρησιακού κατά της φοροδιαφυγής 2011-2013 σύµφωνα µε το  οποίο 

συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµικών θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και 

Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους των Εσόδων του Κράτους µε 

κεντρικούς πυλώνες: 

� Αποτελεσµατικότεροι    έλεγχοι    µε    ουσιαστικό    εισπρακτικό    

αποτέλεσµα 

� Αποτελεσµατικότερη είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών 

� Φορολόγηση αποκρυπτόµενων εισοδηµάτων βάσει τεκµηρίων 

� Παραδειγµατική τιµωρία των µεγάλων φοροφυγάδων 

� Ενισχυµένη οικειοθελής φορολογική συµµόρφωση 

 
Κριτική για τη σύσταση θέσεων «Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής 
Είσπραξης» 

Η κριτική στα ανωτέρω συνίσταται: 
 

1. Στον τρόπο στελέχωσης αυτών των υπηρεσιών και  

2. Στην συνεχή αξιολόγηση των υπαλλήλων βάσει συµβολαίων 

αποδοτικότητας, υπάγοντας  την όποια αποτυχία σε ειδικό πειθαρχικό έλεγχο, 

αγνοώντας το γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον της φορολογικής διοίκησης, της 

οικονοµίας και του επιχειρηµατικού κλίµατος γενικότερα 

3. Στην κατάργηση των δικαστικών τµηµάτων (νοµικών υπηρεσιών) στις 

∆.Ο.Υ. και στην οργάνωση περιφερειακών διευθύνσεων δικαστικού, αποκόπτωντας 

µε αυτό τον τρόπο µία φορολογική υπόθεση από την υπηρεσία στην οποία γίνεται ο 

πρωτογενής έλεγχος. 
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7.2.2.4   Μεταρρυθµίσεις σε Συστήµατα και Λειτουργίες 

 

Εκσυγχρονισµός του 

πληροφοριακού συστήµατος – 

από το TAXIS στο Νέο TAXIS 

και στο ELENXIS 

 

 

Στη διαρκή και αέναη µάχη κατά της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής η 

συµβολή της υλικοτεχνικής υποδοµής και των εφαρµογών της είναι αναγκαία και 

καταλυτική.  

Σύµφωνα µε το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα κατά της φοροδιαφυγής 

2011-2013 η ΓΓΠΣ αναβαθµίζεται µε τη λειτουργία του Νέου TAXISnet και του 

Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

ELENXIS , αναβαθµίζοντας σε σηµαντικό βαθµό τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονοµικών. 

Με βάση την ήδη υπάρχουσα υποδοµή σε συστήµατα και λειτουργίες, καθώς 

και το γεγονός ότι ένα µέρος αυτών αξιοποιείται αποσπασµατικά τόσο από 

εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς χρήστες (υποβολή δηλώσεων από λογιστές και 

φορολογούµενους φυσικά πρόσωπα), στο νέο καινοτόµο περιβάλλον προτείνεται  η 

µετάβαση στις ακόλουθες λειτουργίες: 

� Ενιαίο περιβάλλον σύνδεσης χρηστών και δυνατότητα διαβαθµισµένης 

λειτουργίας των εφαρµογών από όλους τους χρήστες 

� ∆υνατότητα από πιστοποιηµένους εξωτερικούς χρήστες (λογιστές), για 

διεκπεραίωση υποθέσεων 

� ∆υνατότητα από πιστοποιηµένους εξωτερικούς χρήστες (λογιστές), για 

υποβολή όλων των δηλώσεων εµπρόθεσµων - εκπρόθεσµων και 
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τροποποιητικών για όλες τις φορολογίες (Εισόδηµα Φ.Π. & Ν.Π., ΦΠΑ, 

ΦΜΥ, συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 ΚΒΣ κλπ) 

� Σε συνεργασία µε τις τράπεζες µεταφορά όλων των συναλλαγών σ’ αυτές µε 

ηλεκτρονικές πληρωµές 

� Πλήρης εεφαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος των 

Ελεγκτικών Υπηρεσιών ΕLENXIS µε πλήρη αξιοποίηση των βάσεων 

δεδοµένων του TAXIS και του νέου TAXISnet, ώστε να υποστηρίζεται η 

αντικειµενική, αυτοµατοποιηµένη και αξιόπιστη ανάλυση κινδύνου 

φοροδιαφυγής, η άµεση και στοχευµένη επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σε 

κεντρικό επίπεδο. 

� Πλήρης και απρόσκοπτη µηχανογραφική  υποστήριξη τόσο του ελεγκτικού 

δυναµικού των ∆.Ο.Υ., του Σ∆ΟΕ, των ελεγκτικών κέντρων (∆.Ε.Κ. & 

Μεγάλων Υποθέσεων), όσο και των οµάδων έργου της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Ελέγχων στο νέο οργανόγραµµα του Υπουργείου Οικονοµικών, µέσω 

ελεγκτικών διαδικασιών και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. 

� Μεταφορά των αρχείων (dossiers) των φορολογούµενων από το ένα τµήµα 

στο άλλο, χωρίς καθυστέρηση µε ψηφιακές υπογραφές χωρίς καθυστέρηση 

από τον ελεγκτή στον προϊστάµενο και από εκεί στον διευθυντή.  

� Μεταφορά φακέλων χαρακτηρισµένων ως µεγάλης επικινδυνότητας (σχετική 

ένδειξη στο σύστηµα) από το ένα τµήµα στο άλλο χωρίς καµία χρονοτριβή µε 

όλο το ιστορικό των ελέγχων, αλλά και σκαναρισµένες (σε ηλεκτρονική 

µορφή) όλες οι δηλώσεις των φορολογούµενων, είτε πρόκειται για δηλώσεις 

εισοδήµατος, είτε για δηλώσεις ΦΠΑ, είτε για καταστατικά σύστασης 

εταιρειών. Έτσι, στο συγκεκριµένο σύστηµα µπορούν να ελεγχθούν τα πάντα 

από ένα µόνο πεδίο, απλά πληκτρολογώντας το ΑΦΜ του ελεγχόµενου.  

� ∆ιευκόλυνση και επιτάχυνση του ελέγχου, µέσω του συστήµατος αξιολόγησης 

ρίσκου φοροδιαφυγής µε τη χρήση  προεπιλεγµένων κριτηρίων, σύµφωνα µε 

το οποίο οι κατηγορίες των επαγγελµατιών και οι δραστηριότητές τους 

ταξινοµούνται σε κατηγορίες βάσει της πιθανότητας φοροδιαφυγής, κατά τα 

πρότυπα του γαλλικού πληροφοριακού συστήµατος. 

� Τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου περι τραπεζικού απορρήτου, για 

άµεση και τεκµηριωµένη επι ύποπτων υποθέσεων µεγάλης φοροδιαφυγής, on-

line σύνδεση των ελεγκτικών υπηρεσιών µε  τράπεζες, χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα, τελωνεία, νοµαρχίες και άλλες εξωτερικές πηγές πληροφόρησης για 



132 

συλλογή και διασταύρωση πληροφοριών (ύψος των καταθέσεων, την χρήση 

πιστωτικών καρτών, την έκδοση ακάλυπτων επιταγών, την εκταµίευση 

δανείων, το ξέπλυµα χρήµατος των φορολογούµενων)  για την εξακρίβωση 

της πραγµατικής τους φορολογικής βάσης. 

� Χρονοδιάγραµµα ms πλήρους µηχανογράφησης των φορολογικών υπηρεσιών, 

µε στόχο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όλες οι διαδικασίες και όλες οι 

θέσεις εργασίας, να έχουν µηχανογραφηθεί.  

� ∆ηµιουργία Βιβλιοθήκης Προτύπων Υποθέσεων, για µελλοντική χρήση από 

όλο το online συνδεδεµένο ελεγκτικό δυναµικό του υπουργείου, οι οποίες θα 

χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου πρτύπου ενδιαφέροντος από την υπηρεσία η 

οποία διενήργησε τον πρωτογενή έλεγχο, µε σκοπό να τεκµηριώσουν τη 

βέλτιστη πρακτική του ελέγχου και να χρησιµοποιηθούν ως υποδείγµατα. 

� Κοινή ∆ιαχείριση της πληροφορίας για όλες τις Ελεγκτικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου  Οικονοµικών ( Τελωνεία, Φορολογικές, Σ∆ΟΕ & Οικονοµική 

Επιθεώρηση), όχι µε την έννοια της «ενιαίας διαχείρισης» όλων των 

πληροφοριών που θα εισάγονται στη Βάση Γνώσης από ένα κέντρο για όλες 

τις υπηρεσίες, αλλά µε την έννοια της καταχώρησης των πληροφοριών σε µια 

Κοινή Βάση Γνώσης και της αξιοποίησής τους, σύµφωνα µε τους 

συγκεκριµένους  κανόνες  που επιθυµεί και διατυπώνει η κάθε Υπηρεσία. 

� Κοινή ∆ιαχείριση της πληροφορίας των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, από άλλους 

φορείς δηµόσιους ή ιδιωτικούς, εθνικούς ή κοινοτικούς, ή βάσεις δεδοµένων ή 

πληροφοριακά συστήµατα των φορέων αυτών. 

� ∆ιαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, µε τη δηµιουργία ενός µητρώου 

ελεγκτών, το οποίο θα συµβάλλει στην καταγραφή και την αξιοποίηση όλων 

των ικανοτήτων που διαθέτει το ελεγκτικό δυναµικό της Υπηρεσίας και οι 

οποίες θα συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων 

του και στον απολογισµό της εκτέλεσης των διενεργούµενων ελέγχων, σε 

µετρήσιµο παραγωγικό επίπεδο συνολικά ανά ελεγκτή, δηµιουργώντας 

«προφίλ» για κάθε ελεγκτή  µε µελλοντική αξιοποίηση σε επίπεδα ελέγχου. 
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7.3  Νοµοθετική µεταρρύθµιση   
 
Νοµοπαρασκευαστική διαδικασία του φορολογικού πλαισίου 

 
Για να µιλήσουµε για νοµοθετική µεταρρύθµιση, πρωτίστως θα πρέπει να 

ξεκινήσουµε µε την παραδοχή, ότι η διαδικασία χάραξης φορολογικής  πολιτικής και 

η νοµοπαρασκευαστική διαδικασία δεν έχουν συνοχή στο Υπουργείο Οικονοµικών 

της χώρας µας. 

∆εν υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη µιας κοινής συλλογικής προσέγγισης, 

σχετικά µε την ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών και κανονισµών. Η απουσία 

κοινών αρχών και διαδικασιών σχετικά µε την ευθύνη της νοµοθέτησης, ενισχύει µία  

ασυντόνιστη, αποσπασµατική και κατακερµατισµένη αντίληψη και πορεία στην 

ανάπτυξη πολιτικών, όπου απουσιάζει η ελάχιστα απαιτούµενη  συνεργασία και η 

αναφορά για ενοποιηµένη ή συνολική προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη και 

εφαρµογή πολιτικών προς το εθνικό συµφέρον της Ελλάδας.  

Η εν λόγω δυσλειτουργία υφίσταται τόσο σε επίπεδο Υπουργείου Οικονοµικών 

όσο και στη συνεργασία του µε άλλα υπουργεία, όπου το κάθε υπουργείο 

επικεντρώνεται στην προώθηση των εργασιών σε δικές του προτεραιότητες, 

αποσπασµατικά  και αποµακρυσµένο από ένα ευρύτερο πρόγραµµα µε κεντρικό 

σχεδιασµό και όραµα. 

 

Κανόνες για  καλύτερη νοµοθέτηση  

 

Μέσα στο νοµοπαρασκευαστικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε θα πρέπει να 

οριοθετηθούν οι αρχές της καλύτερης φορολογικής νοµοθέτησης, 

συµπεριλαµβανοµένης της αναγκαιότητας, καταλληλότητας, αναλογικότητας, 

αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας της νοµοθέτησης. 

 

Απλοποίηση της νοµοθεσίας και εξορθολογισµός του ρυθµιστικού πλαισίου 

 

Βασική προϋπόθεση για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και την εφαρµογή της 

φορολογικής πολιτικής είναι η απλούστευση της νοµοθεσίας και η δηµιουργία ενός 

ευέλικτου και ορθολογικού ρυθµιστικού πλαισίου, άµεσα εφαρµόσιµου, µε 

ταυτόχρονο περιορισµό των ερµηνευτικών εγκυκλίων. Για παράδειγµα, φόροι που 
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συνεπάγονται υψηλό κόστος βεβαίωσης και είσπραξης αλλά αποφέρουν χαµηλά 

έσοδα θα πρέπει να επανεξεταστούν, όπως έγινε µε τους περίπου 1.600 φόρους υπέρ 

τρίτων που υπήρχαν στο παρελθόν, των οποίων το διοικητικό κόστος ήταν 

δυσανάλογα µεγάλο (της τάξεως του 40%) σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα 

αναµενόµενα φορολογικά έσοδα. Ταυτόχρονα, µεγάλης σηµασίας είναι η 

επανεξέταση των 980 φοροαπαλλαγών που ισχύουν επί του παρόντος και η 

αναθεώρηση της µεθοδολογίας προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος. Π.χ. 

για τα επαγγέλµατα µε υψηλή ετήσια διακύµανση εισοδήµατος όπως οι καλλιτέχνες, 

οι αθλητές ή οι χρηµατιστές, τα οποία επί του παρόντος υπάγονται σε ειδικά 

καθεστώτα φορολόγησης, θα µπορούσε να εφαρµοστεί η τεχνική του εισοδηµατικού 

µέσου όρου και η ένταξή τους στα κλιµάκια φορολογίας. 

Είναι εύλογο ότι η ύπαρξη πολλαπλών συστηµάτων φορολογίας και η συνεχής 

αναθεώρηση των σχετικών διατάξεών τους δηµιουργούν de facto σύγχυση και 

αυξάνουν τις πιθανότητες εξαιρέσεων, ειδικών ρυθµίσεων, παρατυπιών και 

παραλείψεων κατά την εφαρµογή της φορολογικής πολιτικής. Επιπλέον, η ελλιπής 

επικοινωνία µεταξύ των φορολογικών αρχών και της δικαιοσύνης, η εξαιρετικά 

χρονοβόρα  διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών (η οποία συχνά φθάνει 

τα δέκα έτη) και οι ήπιες και συχνά εύκολα εξαγοράσιµες ποινές δηµιουργούν ένα 

αντικίνητρο για φορολογική συµµόρφωση, εντείνοντας το πρόβληµα του ηθικού 

κινδύνου (moral hazard) στη συµπεριφορά των φορολογουµένων. Συνεπώς, η 

ενδυνάµωση του ποινικού σκέλους της διαδικασίας µε επίσπευση της εκδίκασης 

φορολογικών υποθέσεων και αυστηρότερες και άµεσα αποδιδόµενες ποινικές 

κυρώσεις αναδεικνύεται σε προτεραιότητα οποιασδήποτε στρατηγικής για την 

καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 

 

Ριζική Φορολογική Μεταρρύθµιση - Προτεινόµενες νοµοθετικές παρεµβάσεις  
 

Λόγω του γεγονότος ότι το παρόν πόνηµα αποτελεί ακαδηµαϊκή εργασία και 

αναφέρεται στην αναγκαιότητα της αναµόρφωσης του φορολογικού συστήµατος  

στην Ελλάδα, περιορίζεται σε  ένα γενικότερο πλαίσιο νοµοθετικών παρεµβάσεων µε 

την κάτωθι ακολουθία:  

 



135 

1.  Συνολική µελέτη της ισχύουσας φορολογικής πολιτικής µε 

αναλογιστικές µελέτες για αποτελεσµατικότητα - κόστος βεβαίωσης και 

είσπραξης) 

 

Η εν λόγω µελέτη να αφορά όλο το φορολογικό νοµοθετικό πλαίσιο (φορολογία 

νοµικών και φυσικών προσώπων, φορολογία κεφαλαίου και όλων των αµέσων και 

εµµέσων φόρων), καθώς και τα ειδικά καθεστώτα φοροαπαλλαγών και  εκπτώσεων. 

Με βάση αυτή τη µελέτη και από µηδενική βάση να καταρτισθεί ένα εθνικό 

κωδικοποιηµένο φορολογικό πλαίσιο, σύγχρονο, απλό, σταθερό, αξιόπιστο, 

διάφανο, κοινωνικά δίκαιο, αποτελεσµατικό και πάνω από όλα άµεσα εφαρµόσιµο 

και αντάξιο των δύσκολων κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών που βιώνει η χώρα 

µας και οι Έλληνες φορολογούµενοι πολίτες. 

 

2. Αλλαγή Φορολογικής Βάσης 
 

Οι φορολογικές µεταρρυθµίσεις που ευνοούν την ανάπτυξη θα µπορούσαν να 

βοηθήσουν στην ενίσχυση του σκέλους της ανάκαµψης που αφορά την απασχόληση 

και παράλληλα να συµβάλουν στη δηµοσιονοµική εξυγίανση, στο µέτρο που ο 

τρόπος εφαρµογής τους ευνοεί την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Αναφέρονται 

ως παράδειγµα η κατάργηση των φορολογικών δαπανών και η µετάθεση της 

φορολογικής επιβάρυνσης προς εκείνες τις φορολογικές βάσεις που είναι λιγότερο 

επιζήµιες για την απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως οι φόροι επί των ακινήτων. 

Θα πρέπει να εγκαταλειφθεί το µοντέλο της  εχθρότητας προς τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, µε τις δυσβάσταχτες τακτικές και έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις, 

σε ένα αρνητικά ανταγωνιστικό  επιχειρηµατικό πλαίσιο σε σχέση µε επιχειρήσεις 

γειτονικών χωρών εντός ΕΕ (Βουλγαρία, Ρουµανία, Κύπρος). Αυτό σηµαίνει ότι ο 

στόχος της βελτίωσης του επιχειρείν στην Ελλάδα δεν πρέπει να εστιάσει µόνο στους 

φορολογικούς συντελεστές. 

Η µείωση του φορολογικού συντελεστή και γενικότερα οι φορολογικές 

διευκολύνσεις προς τις επιχειρήσεις δεν προτείνονται ως µέτρα µείωσης της 

συνεισφοράς του επιχειρηµατικού κόσµου, αλλά αντίθετα  θα οδηγούσαν σε 

ανάκαµψη της επιχειρηµατικότητας και κατά συνέπεια αύξηση των δηµοσίων εσόδων 

µέσα από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. 
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3.  Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.∆. 186/92) 
 

Άµεση νοµοθέτηση της κατάργησης  των µη αναγκαίων και αναχρονιστικών 

διατάξεων και της ένταξης των απαραίτητων διατάξεων στη φορολογία εισοδήµατος 

ή σε άλλο νόµο, όπως ρητά προβλέπεται στο Ν. 3888/10 (άρθρο 15§5), στα πλαίσια 

των ισχυουσών ρυθµίσεων και σε άλλα νοµοθετήµατα των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

4.  Εξορθολογισµός του Κώδικα Ποινών (Ν.2523/97)   
 

Εγκατάλειψη της τιµωρητικής λογικής των προστίµων, προσαυξήσεων και 

ποινών και την  εκλογίκευση τους. 

Συµπερασµατικά θα πρέπει οι όποιες αναγκαίες νοµοθετικές φορολογικές 

µεταρρυθµίσεις να εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο θα εξυπηρετεί 

την υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισµού και να νοµοθετούνται πριν της 

κατάθεσή του, ώστε να µην υπάρχει το στοιχείο της αναδροµικότητας και του 

αιφνιδιασµού των πολιτών, αλλά αντίθετα µε ενηµερωµένους, συνύπευθους και 

συµµέτοχους πολίτες να υλοποιούνται οι προϋπολογισµοί. 

 
 
7.4  Συµπεράσµατα – προϋποθέσεις επιτυχίας 
 
 

Στην κατάληξη του παρόντος πονήµατος σχετικά µε την αναγκαιότητα 

αναδιοργάνωσης του φορολογικού συστήµατος στην Ελλάδα, πρέπει να ξεκινήσουµε  

µε την παραδοχή ότι στην ποιο δύσκολη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία, αλλά 

και κοινωνία µεταπολεµικά, λόγω της διεθνούς κρίσης και της κρίσης χρέους της 

χώρας µας, ο κύκλος της σηµερινής λειτουργίας του φορολογικού συστήµατος 

έκλεισε και θα πρέπει να περάσουµε σε ένα νέο πιο σύγχρονο, απλό, σταθερό, 

αξιόπιστο, διάφανο, κοινωνικά δίκαιο και αποτελεσµατικό µοντέλο. 

Η εκτεταµένη φοροδιαφυγή και η παραοικονοµία αποτελούν τη µεγαλύτερη 

παθογένεια του φορολογικού µας  συστήµατος και η αντιµετώπιση των φαινόµενων 

αυτών πρέπει να αποτελέσει το βασικότερο στοιχείο της προσπάθειας στο νέο 

φορολογικό σύστηµα. Το κυριότερο βάρος της προσπάθειας πρέπει να επικεντρωθεί  

τόσο στην εφαρµογή συστηµάτων πρόληψης και αυτοσυµόρφωσης, όσο και στη 

δυνατότητα έγκαιρου εντοπισµού και εφαρµογής των ποινών.  
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Η πολυπλοκότητα του ελληνικού φορολογικού συστήµατος σε συνδυασµό µε τη 

διάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας, οι οργανωτικές και άλλες αδυναµίες του 

φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού µηχανισµού, εντείνουν το πρόβληµα της 

φοροδιαφυγής, αφού σύµφωνα µε µελέτες στην ευρωπαϊκή ένωση, τα φορολογικά 

έσοδα του ελληνικού κράτους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τα χαµηλότερα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολειπόµενα  5 µονάδες από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, µολονότι 

οι φορολογικοί συντελεστές είναι πλησίον ή υψηλότεροι (στην περίπτωση της 

έµµεσης φορολογίας) του ευρωπαϊκού µέσου όρου.  

Πρωταγωνιστής, αλλά και καταλύτης επιτυχίας,  σ’ αυτή την προσπάθεια της 

αναδιοργάνωσης του φορολογικού συστήµατος θα πρέπει να είναι η συντονισµένη 

συνεργασία και βούληση του πολιτικού συστήµατος, των διοικητικών υπηρεσιών, 

του στελεχιακού δυναµικού των υπηρεσιών, αλλά πρώτιστα όλων, των 

φορολογούµενων πολιτών, παραµερίζοντας τις αναχρονιστικά δογµατικές 

αντιστάσεις, τις φοβίες και τις καχυποψίες του παρελθόντος. 

 

7.4.1  Πολιτική βούληση  

 

Καθοριστικής σηµασίας παράγοντας για την καταπολέµηση της εκτεταµένης 

φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας, µε τη συνδροµή της προτεινόµενης 

αναδιοργάνωσης του φορολογικού συστήµατος, µέσω της διοικητικής 

αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών και της ταυτόχρονης νοµοθετικής µεταρρύθµισης, 

είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης, το αυτονόητο, αλλά όχι δεδοµένο.  

Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της Task Force, Χορστ Ράιχενµπαχ (Ιούλιος 2012) 

«τώρα είναι απαραίτητη η πολιτική βούληση και η υποστήριξη από τον ευρύτερο 

πληθυσµό προκειµένου αυτή η προσπάθεια να αποφέρει αποτελέσµατα, για την 

κοινωνία στο σύνολό της από την άποψη της δικαιοσύνης και της δίκαιης κατανοµής 

των βαρών». 

Αυτονόητη, αλλά όχι και δεδοµένη είναι και η συντονισµένη συνεργασία των 

πολιτικών προϊσταµένων µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Οικονοµικών, όλων των εµπλεκόµενων δράσεων και των επιµέρους 

πολιτικών του κυβερνητικού έργου, ενταγµένου σε έναν κεντρικό σχεδιασµό µε 

όραµα και ρεαλισµό στην υλοποίησή του. 
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7.4.2  Ανθρώπινο δυναµικό 

 

Οποιοδήποτε νέο προτεινόµενο µοντέλο  περιλαµβάνει σηµαντικές τοµές, οι οποίες 

είναι δύσκολο να εφαρµοστούν µε επιτυχία χωρίς στήριξη από το ανθρώπινο 

δυναµικό. 

Κυρίαρχο ζήτηµα αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας, καθώς θα αποτελέσει τον 

κυρίαρχο µοχλό να βελτιωθεί και να αλλάξει ένα σύστηµα οργάνωσης και διοίκησης 

µέρος του οποίου είναι και ο ίδιος, εστιάζοντας σε προτεινόµενες πρακτικές που 

επηρεάζουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισµού και 

αναφέρονται συγκεντρωτικά: 

 Να καταστούν οι εργαζόµενοι συνδιαµορφωτές και συνυπεύθυνοι των 

επερχόµενων αλλαγών, καθόσον αν το νέο σύστηµα δεν το αγκαλιάσουν οι 

εργαζόµενοι είναι καταδικασµένο να αποτύχει. 

 Ενηµέρωση και  ψυχολογική προετοιµασία των υπαλλήλων για τις 

επερχόµενες αλλαγές, ελαχιστοποιώντας και αποµακρύνοντας τους τυπικούς 

φόβους και επιφυλάξεις των εργαζοµένων. 

 Αλλαγή κουλτούρας στην οργάνωση µε κέντρο στην εξυπηρέτηση του 

φορολογούµενου και στόχο την ταχύτητα των ενεργειών και δράσεων. 

 Μεταρρύθµιση του συστήµατος αξιολόγησης και προαγωγών µε στόχο τη 

δηµιουργία κινήτρων για τη βελτίωση της απόδοσης, τη δίκαιη αξιολόγηση 

και αξιοποίηση του εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού,  µε χρήση 

σύγχρονων πρακτικών και µεθόδων διοίκησης. 

 Ενίσχυση της ανώτερης δηµοσιοϋπαλληλίας µε  την θέσπιση αξιολόγησης 

της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών, από τους µη πολιτικά 

ελεγχόµενους επικεφαλής της νέας κεντρικής υπηρεσίας διοίκησης 

ανθρώπινου δυναµικού. 

 Ενίσχυση και υποστήριξη της κινητικότητας του στελεχιακού δυναµικού, 

µεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των µονάδων βάσης (∆.Ο.Υ., Σ∆ΟΕ, 

Ελεγκτικά Κέντρα). 

 Θέσπιση προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού για τη διατήρηση και 

αξιοποίηση του εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, µέσω προληπτικής 
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προσέγγισης στην αναδιοργάνωση του υπουργείου, όσον αφορά την αποφυγή 

δραµατικών ελλείψεων στελεχών, λόγω εφεδρείας, απολύσεων και 

περιορισµού των προσλήψεων. 

 ∆ιεύρυνση της γνώσης, µε συνεχή διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση είτε 

µέσω της Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είτε µέσω e-learning, αξιοποιώντας 

την εµπειρία, τις ικανότητες και δεξιότητες, επενδύοντας στους 

νεοεισερχόµενους για τη δηµιουργία ικανών µελλοντικών στελεχών.  

 ∆ηµιουργία ενός δικτύου διευθυντικών στελεχών που ασκούν παρόµοιες 

αρµοδιότητες, ώστε  να µοιράζονται νέες γνώσεις, να εξασφαλίζουν αµοιβαία 

υποστήριξη και να επικοινωνούν µε την κεντρική υπηρεσία για υποστήριξη 

και συµβουλές, είτε µε φυσική παρουσία είτε µέσω internet. 

 ∆ιεύρυνση του προγράµµατος FISCALIS, ανταλλαγής  εργαζοµένων σε 

συνεργασία µε  άλλα κράτη για µικρό χρονικό διάστηµα (3-6 µήνες). 

 Νοµική θωράκιση και προστασία των φοροελεκτικών οργάνων, απέναντι 

στους µηχανισµούς της φορολογικής ασυδοσίας.  

 Εφαρµογή του πόθεν έσχες όλου του στελεχιακού δυναµικού του νέου 

φορολογικού συστήµατος, αποµακρύνοντας τις σκιές για συγκάλυψη και  

συνενοχή.   

 

7.4.3  Φορολογική Συνείδηση – Πολίτες 

 

Με δεδοµένες τις παθογένειες του φορολογικού συστήµατος, όπως εκτενώς 

αναλύθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, αποτελεί µακροχρόνια πρόκληση η 

δηµιουργία φορολογικής συνείδησης και η αλλαγή στον τρόπο αντιµετώπισης του 

φορολογούµενου περνώντας από ένα κλίµα αµοιβαίας καχυποψίας και περιφρόνησης, 

σε ένα περιβάλλον αλληλοσεβασµού µεταξύ αρχών και φορολογούµενων µε τους 

δεύτερους να αντιµετωπίζονται ως συµµέτοχοι και αρωγοί στον αγώνα κατά της 

φοροδιαφυγής, εφαρµόζοντας τις ακόλουθες προτεινόµενες µεθόδους και πρακτικές: 
 

 Τη θετική µεταστροφή της κοινής γνώµης προς την αισιόδοξη άποψη ότι 

το κράτος διαχειρίζεται τα έσοδά του για το δηµόσιο συµφέρον και για ταχεία 

οικονοµική και κοινωνική ανάκαµψη, µέσω στοχευµένων προγραµµάτων 
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επικοινωνίας, που θα παρουσιάζουν τακτικά στον πολίτη, µε απλό και 

κατανοητό τρόπο. 

 Τη διαρκή επιµόρφωση των πολιτών για τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις και δικαιώµατα, µέσω εκπαιδευτικών sites στο διαδίκτυο ή 

µέσω εξειδικευµένων σεµιναρίων για νέους επιχειρηµατίες. 

 ∆ιαµόρφωση φορολογικής συνείδησης και αντίληψη οικειοθελούς 

συµµόρφωσης στους µελλοντικούς φορολογούµενους πολίτες του κράτους, 

µέσω εισαγωγής µαθηµάτων φορολογίας και επιχειρηµατικότητας σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθµίδες. 

 Εκτός από τη δηµοσιοποίηση των πολιτικών για την καταπολέµηση της 

φοροδιαφυγής, η διαφάνεια ως προς τη χρήση των φόρων που συλλέχθηκαν 

και η σταδιακή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών αποτελεί την 

έµπρακτη απόδειξη για την ανταποδοτική αξιοποίηση των φορολογικών 

εισπράξεων προς όφελος των πολιτών.  

 Την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς το φορολογούµενο για την 

καλύτερη κατανόηση του φορολογικού πλαισίου και των εναλλακτικών 

επιλογών που αυτό παρέχει είναι θεµιτή εφόσον γίνεται µε τρόπο νόµιµο και 

θεσµοθετηµένο.  

 Τον σηµαντικότερο ρόλο στον προσδιορισµό της συνεπούς φορολογικής 

συµπεριφοράς των πολιτών, σύµφωνα µε µελέτες, διαδραµατίζει η 

πιθανότητα εντοπισµού της φοροδιαφυγής και επιβολής ποινών. 

 Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα γενικευµένη αίσθηση των πολιτών 

ότι υφίσταται εκτεταµένη διαφθορά και άνιση µεταχείριση των 

φορολογουµένων, η στοχευµένη δίωξη και τιµωρία µεγάλων 

φοροφυγάδων θα είχε σηµαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα µέσα από 

τον παραδειγµατισµό και την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης.  
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ΕπίλογοςΕπίλογοςΕπίλογοςΕπίλογος    

«Αν κάνεις πάντα αυτό που έκανες πάντοτε, θα παίρνεις πάντα αυτό που 

έπαιρνες πάντοτε».  

(Ανώνυµου) 
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